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2.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

2.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy 
Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Škola je umístěna v klidném prostředí spádové obce, do které dále dojíždějí žáci z 8 okolních osad a obcí. 

Škola vzdělává 120 – 130 žáků (optimální kapacita je 180 žáků), průměrná naplněnost tříd 14 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 45 žáků a 

školní jídelna s kapacitou 204 strávníků. Ke škole patří i mateřská škola s kapacitou 43 dětí. Děti tak při přechodu do školy zůstávají ve známém prostředí. 

Škola využívá ke své činnosti 2 budovy, v nichž je 9 kmenových tříd a 2 třídy školní družiny. Kmenové třídy jsou přizpůsobeny pro výuku jednotlivých 

předmětů, žáci vyššího stupně do učeben přecházejí. Všechny učebny jsou čisté, esteticky upravené, prostorově dostatečné, třídy nižšího stupně mají hrací 

koutek. Škola využívá počítačovou učebnu, která je napojena na internetovou síť  rychlostí 2300 kBps. Zároveň je propojena každá učebna, knihovna, 

sborovna, kanceláře a také budova přístavby školy. Pedagogickým pracovníkům jsou k dispozici tiskárny i kopírka. 

Žáci mají možnost učebnu využívat i v odpoledních hodinách. Ve školní dílně je též umístěna keramická dílna. Škola má hygienické zázemí (šatny, WC), 

školní kuchyni v souladu s normami. 

Ke sportovním a pohybovým aktivitám využívají žáci 2 tělocvičny a volejbalová hřiště obecního úřadu, fotbalové hřiště s běžeckou dráhou zdejší sportovní 

organizace. Za příznivého počasí využívají žáci školní zahradu (v plánu je její účelné přebudování)o přestávkách, při výuce, pří pobytu ve školní družině, ale i 

pro společné školní akce, např. vánoční jarmarky, vítání prvňáčků, loučení se se školním rokem apod. Jsou poskytovány prostory a vybavení k účelnému 

využití pro činnost zájmových kroužků. 

Při škole pracuje aktivní a úspěšný Školní sportovní klub. 

 
2.2. Charakteristika pedagogického sboru, charakteristika žáků 
Pedagogický sbor má 13 členů (včetně ŠD), 85% pedagogů je plně kvalifikovaných, ostatní jsou učitelé s dlouholetou praxí nebo se snaží o přijetí k 

vysokoškolskému studiu. Ve stabilním sboru pracují učitelé různých věkových kategorií, všichni pracují s maximálním pracovním nasazení. Vzhledem ke 

složení pedagogického sboru a místním podmínkám se škola zaměřuje na sportovní a pohybové, výtvarné a pěvecké aktivity dětí. 

Učitelé pravidelně navštěvují jednodenní i vícedenní kurzy a školení, jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a mají základní 

kurz první pomoci. 

Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která se mimo jiné zabývá i oblastí volby povolání a prevencí patologických jevů. 

Více než polovinu žáků tvoří dojíždějící, dopravní obslužnost je však dobrá. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách máme dobré zkušenosti s integrací 

žáků se SPUCH, ale i dětí s jiným zdravotním postižením. Podmínkou však je úzká spolupráce s rodiči. 

 

 

2.3. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty (kurzy,projekty, akce) 
Kromě přípravy menších projektů v rámci předmětu či ročníku spolupracují pedagogové úzce vzájemně při tvorbě a realizaci školních projektů. 

Škola organizuje tyto kurzy: lyžařský, tábornický, turistický, cyklistický vodácký a plavecký výcvik žáků. Případné změny jsou obsaženy v plánu práce školy 

na příslušný školní rok. 
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Pořádáme kulturně vzdělávací akce, navštěvujeme divadlo v Mostě, žáci vyjíždějí na exkurze a výlety k poznání regionu i hlavního města. Nerealizujeme 

mezinárodní spolupráci. 

Spolupráce s rodiči našich žáků se neustále rozvíjí. Na začátku školního roku jsou rodičům písemně poskytnuty základní informováni o průběhu školního roku 

a jsou seznámeni se Školním řádem. Dvakrát za pololetí poskytují vyučující informace rodičům na dnech otevřených dveří, kromě toho svolávají učitelé třídní 

schůzky s konkrétním zaměřením. 

Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Pravidelné konzultační hodiny má i výchovná poradkyně. Postupně se rozvijí i 

možnost komunikace po internetu. 

Při pořádání sportovních akcí je hlavním pomocníkem Školní sportovní klub. 

Na škole působí ze zákona Školská rada. 

Škola také rozvíjí spolupráci s obecními úřady obcí, odkud dojíždějí naše děti. 

 
Kurz, akce  Zaměření Ročník Poznámka 

Vodácký kurz Pět dní strávených na řece Ohři, základy ovládání lodi, stanování, 

přežití v přírodě. Poznávání ekologických hodnot a vztahu člověka a 

přírody dnes a napříč staletími. 

 

9. KU 2, KŘP 2, KSP 1-3, KO 3-5, KP 1-2 

OSV – RSP, SaS, SRaSO, PL, MV, Ko 

MuV – KD, M 

EV – E, ŽP, VČP 

Cyklokurz 

 

Čtyři dny strávené na kole v Krušnohoří. Poznávání krajiny domova, 

Poznávání ekologických hodnot a vztahu člověka a přírody dnes a 

napříč staletími. Návštěva sousedního Saska, jazykové bariéry, 

společné znaky a rozdíly kultury. 

Jízda na kole, dopravní předpisy, servisní dovednosti, zásady 

poskytnutí první pomoci. 

8.  KU 2, KŘP 2, KSP 1-3, KO 3-5, KP 1-2 

OSV – RSP, SaS, SRaSO, PL, MV, Ko 

VMEGS – ES, OES 

MuV – KD, M 

EV – E, ŽP, VČP 

 

Lyžařský kurz Teorie a historie lyžování, vybavení, výuka techniky lyžování, pohyb 

na sjezdovkách – bezpečnost. Praktická část osmidenního kurzu je 

realizována v Krušných horách formou pobytu. 

8. KU 2, KŘP 2, KSP 1-3, KO 3-5, KP 1-2 

OSV - KaK 

Turistický kurz Cílem třídenního pobytu je poznání blízkého regionu, přírody, 

historie a památek a získání dovedností pro orientaci v přírodě. 

Nedílnou součástí je i utužování kolektivu. 

7. KU 2, KŘP 2, KSP 1-3, KO 3-5, KP 1-2 

OSV – KaK 

EV - VČP 

Tábornický kurz Cílem kurzu je získání základních znalostí a dovedností potřebných k 

přežití v přírodě. Dvoudennímu pobytu předchází jednodenní 

teoretická příprava. 

6. KU 2, KŘP 2, KSP 1-3, KO 3-5, KP 1-2 

MuK – EP 

EV - VČP 

 

Plavecký kurz Výuka plavání vedená lektory Plavecké školy Regena Chomutov na 2.,3. KO 3 
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1. ZŠ Klášterec. 

Žáci jsou smíšeni a rozděleni podle úrovně schopností. 

Barevný podzim Příprava svátků světla- hallowenu, využití přírodnin ve výzdobě, 

hodnocení výzdoby domů v obci, spojené s průvodem světýlek. 

1.-9. KU 2, KŘP 2, KSP 1-3, KO 3-5, KP 1-2 

VMEGS – ES 

MuK – KD, M 

MeV - SMS 

Rok v tradicích Udržování tradic českého venkova: adventní zvyky, jarmark,Vánoce, 

Tři králové, masopustní průvod, Velikonoce. Součástí je výroba 

tradičních předmětů, výzdoba školy, zpívání koled, živý obraz 

betléma. 

1.-9. KU 2, KŘP 2, KSP 1-3, KO 3-5, KP 1-2 

OSV – HPPE, MV 

MuV – KD 

MeV – SMS, FVM 

Den Země Budování vztahu a pocitu odpovědnosti za stav přírody v našem 

okolí. Sběr odpadů, třídění a recyklace, péče o divoké zdroje vody - 

studánky, pozorování přírody, exkurze do elektráren, výrobních 

podniků. 

1.-9. KU 2, KŘP 2, KSP 1-3, KO 3-5, KP 1-2 

EV – ŽP, VČP 

MeV – PRT 

Děti sobě Organizace zábavy pro děti MŠ a nižšího stupně. Příprava masek, 

soutěžních úkolů, sestavení 

programu zábavného dopoledne. 

6.-9. KU 2, KŘP 2, KSP 1-3, KO 3-5, KP 1-2 

OSV - MV 

 

 
3.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

3.1  Zaměření školy 
Filozofii školy vyjadřuje její symbol, který si žáci sami navrhli – spokojení žáci - a promítá se i do motivačního názvu našeho Školního vzdělávacího 

programu - SPOLU. 

Chceme vychovávat žáky, kteří se dokáží zapojit do života, tedy žáky zdravě sebevědomé, schopné komunikovat, vyjádřit a obhájit svůj názor, žáky zvídavé, 

aktivní a pracovité s kladným vztahem k práci manuální i duševní. 

Ke splnění tohoto cíle vytváříme otevřené, klidné a sdílné prostředí školy vyplývající z dobrých vztahů mezi vedením, učiteli, žáky a rodiči, ze vzájemné úcty, 

tolerance a pocitu spoluzodpovědnosti. 

 

3.2  Výchovně vzdělávací strategie 
Na naší škole se snažíme uplatňovat takové formy a metody práce se žáky, které vedou k naplňování filozofie školy,  k naplňování všech klíčových 

kompetencí: 

Kompetence k učení  (KU) 
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Na konci základního vzdělávání žák: 

1. vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu 

studiu a celoživotnímu učení 

2. vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém 

životě 

3. operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na 

základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

4. samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

5. poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by 

mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů  (KŘP) 
Na konci základního vzdělávání žák: 

1. vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 

způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

2. vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování 

různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

3. samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 

4. ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok 

při zdolávání problémů 

5. kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní  (KK) 
Na konci základního vzdělávání žák: 

1. formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

2. naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

3. rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o 

nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

4. využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 

5. využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  (KSP) 
Na konci základního vzdělávání žák: 

1. účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 

činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

2. podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 

vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
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3. přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 

druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

4. vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl 

pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské  (KO) 
Na konci základního vzdělávání žák: 

1. respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje 

si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

2. chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

3. rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 

ohrožujících život a zdraví člověka 

4. respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně 

se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 

5. chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 

ochrany zdraví a trvale udržitelného 

rozvoje společnosti 

Kompetence pracovní  (KP) 
Na konci základního vzdělávání žák: 

1. používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové 

pracovní podmínky 

2. přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého 

zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot  

3. využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená 

rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

4. orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své 

podnikatelské myšlení 
 

Výchovné cíle jsou naplňovány snahou o co nejpříjemnější školní klima, vstřícné chování vyučujících jako příkladu pro chování žáků. Snažíme se žáky vést k 

aktivní a zodpovědné práci. K tomu využíváme následující metody a formy práce, postupy a aktivity: 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
METODY a FORMY PRÁCE, POSTUPY, AKTIVITY 

Kompetence k učení – umožnit 

žákům osvojit si strategii učení a 

motivovat je pro celoživotní 

učení 

- výrazná motivace, prožití úspěchu všem 

- čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání informaci včetně internetu 

- problémové vyučování, skupinové vyučování, práce ve dvojicích 

- projektové vyučování (třídní, školní) 

- prezentace vlastních výsledků, tvořivost, referáty 

- logické myšlení, práce s chybou 

- vlastní hodnocení a sebehodnocení 

- vzájemné učení se – učení vyučováním (žáci žákům) 

Kompetence k řešení problému 

– podněcovat žáky k tvořivému 

myšlení, logickému uvažování a 

k řešení problémů 

- problémové vyučování (řešení – obhájení názoru) 

- ve velké míře problémové úlohy z praktického života 

- získávání informací z různých zdrojů včetně internetu 

- zapojování žáků do soutěží, netradiční úlohy 

- starší žáci připravují různé aktivity pro mladší, projekty (plánování, příprava, realizace, hodnocení) 

- experimentování, porovnávání a hodnocení výsledků 

- tvorba časopisu na konci 9. třídy  

Kompetence komunikativní – 

vést žáky k všestranné a účinné 

komunikaci 

- vhodná komunikace se spolužáky, učiteli, s ostatními dospělými 

- obhajovat vhodnou formou vlastní názor, ale i naslouchat  názoru druhých 

- neustálé rozšiřování slovní zásoby, dostatečný prostor pro vyjádření svých myšlenek 

- písemné prezentování výsledků vlastní práce – nástěnky, WWW stránky školy 

- využívání komunitních kruhů 

Kompetence sociální a 

personální – rozvíjet u žáků 

schopnost spolupracovat a 

respektovat práci vlastní a 

druhých 

- sebepoznání jako základ vztahu s jinými 

- používání skupinové práce, vzájemné pomoci při učení 

- v modelových situacích si zkusit různé sociální role 

- respektování společně dohodnutých pravidel chování, 

výchova k otevřenosti, toleranci, rozvoj schopnosti empatie  

- učení týmové práci, střídání rolí v týmu 

- organizování společných pobytových akcí 

- odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy 

Kompetence občanské –  

připravovat žáky jako svobodné a  

zodpovědné osobnosti, 

- vedení k dodržování pravidel a odpovědnosti, seznamování s právy a povinnostmi 

- respektování individuálních rozdílů mezi lidmi 

- seznamování se a respektování kultury jiných národů 

- výchova ekologicky myslícího člověka (projekt Den Země, třídění odpadu, sběr odpadových surovin) 
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uplatňující svá práva a plnící své 

povinnosti 
- správné chování při častých pobytech v přírodě 

Kompetence pracovní – 

pomáhat žákům poznávat a 

rozvíjet své schopnosti i reálné 

možnosti a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 

profesní orientaci 

- osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

- zadáváním atraktivním námětů vést žáky k aktivnímu zapojení do pracovních činností, zodpovědnosti za odvedenou 

práci 

- pomoc při profesní orientaci žáků, objektivní sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci 

- využívání exkurzí, besed 

- využití činností ve školní družině a v zájmových útvarech  

 

 

3.3  Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Škola nabízí žákům, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, možnost vzdělávání s individuálním přístupem k potřebám každého dítěte, nabízí výrazné 

ulehčení žákovy cesty učením. Program školy pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj 

každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima. 

Jedná se o tyto skupiny žáků:  

se zdravotním postižením 

se sociálním a kulturním znevýhodněním 

mimořádně nadaných 

s poruchami chování 

Školní vzdělávací program u těchto žáků naplňujeme pomocí těchto postupů: 

- vyhledáváme tyto žáky a trvale je sledujeme a pracujeme s nimi 

- integrujeme je v běžných třídách 

- vzděláváme se v této oblasti 

- spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kadani, (případně s jinými zařízeními), s lékaři a hlavně s rodiči 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s 

přihlédnutím k možnostech školy (architektonické řešení, počet žáků ve třídě, atd.). 

V případě, že má dítě diagnostikovanou specifickou poruchu učení, uplatňujeme takové postupy, abychom mu pomohli využít a rozvíjet jeho skutečné 

vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potencionálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy. V naší škole se nejčastěji vyskytují 

specifické vývojové poruchy učení; dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Provázeny bývají hyperaktivitou, nesoustředěností, impulzivním jednáním, 

nerozvinutou pohybovou koordinací a dalšími příznaky z oblasti psychomotorické, mentální a volní. Většinou se nejedná o jeden druh poruchy, symptomy se 

vzájemně prolínají a průběhu trvání vykazují různou intenzitu. 
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Pro tyto žáky vytváříme individuální vzdělávací plány (IVP). IVP je zpracován na základě školní ho vzdělávacího programu a vychází ze specifických 

vzdělávacích potřeb žáků a doporučení PPP, upravuje obsah, formy a podmínky vzdělávání konkrétního žáka. Na sestavení IVP se podílí třídní učitel, 

vyučující konkrétních předmětů, PPP, rodiče. IVP schvaluje ředitelka školy. 

U těchto žáků uplatňujeme zvýšeně individuální přístup, používáme odlišné metody práce, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci k práci, 

používáme kompenzační a didaktické pomůcky, vhodné výukové PC programy, redukujeme rozsah a obsah učiva. 

Individuálním přístupem respektujeme i momentální zdravotní znevýhodnění žáků. 

Vzdělávání žáků se sociálním a kulturním znevýhodněním 

Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Při práci s těmito dětmi věnujeme zvýšenou pozornost osvojené 

českého jazyka, seznámení s českým prostředí, kulturními zvyklostmi a tradicemi. Zároveň umožňujeme žákům rozvíjet jejich vlastní identitu, která vychází z 

jejich původního prostředí. V případě potřeby učitelé vypracují individuální vzdělávací program, zajistí specifické učebnice a pomůcky, metody a formy 

práce. 

Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, proto je nutná zvýšená 

péče v tomto směru a úzká spolupráce třídního učitele, učitelů a metodika prevence soc.-pat. jevů. 

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků 

Mimořádně nadaným žákem se rozumí žák, jehož schopnosti dosahují mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých 

oblastech. Ke vzdělávacím potřebám žáka s mimořádným nadáním se vyjadřuje školské poradenské zařízení. 

Varianty vzdělávání nadaných žáků: 

- urychlování – rychlé vzdělávání v základní škole, překročení jedné nebo více tříd, časný přechod na navazující školy 

- obohacování běžné výuky – rozšiřování, prohlubování, vyšší náročnost výuky. 

Vzdělávání žáků s poruchami chování 

Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se bude žák vzdělávat podle individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu 

vytváření klíčových kompetencí bude kladen důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání emocím a výchovu k práci a ke 

spolupráci. Učitel musí stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace, zavést účelný systém pochval a trestů, žáka zvýšeně motivovat. 
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3.4  Začlenění průřezových témat 
Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. 

Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají 

rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. 

Všechna průřezová témata se prolínají různými předměty celou školní docházku. Realizují se formou integrace obsahu tematických okruhů do vzdělávacího 

obsahu vyučovacích předmětů. 

Při jejich zařazování jsme dbali na to, aby každé z nich se výrazně uplatnilo minimálně dvakrát během devíti let školní docházky. 

Je na zvážení vyučujících, jak a která průřezová témata zařadí do učebních osnov svých vyučovacích předmětů navíc oproti školnímu vzdělávacímu programu. 

 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

1. Osobnostní a sociální výchova 

2. Výchova demokratického občana 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

4. Multikulturní výchova 

5. Environmentální výchova 

6. Mediální výchova 

 
 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  

 vede k porozumění sobě samému a druhým 

 napomáhá k zvládání vlastního chování 

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů) 

 formuje studijní dovednosti 

 podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým 

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsob   ů lidského chování 
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 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 

 

 
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova  (OSV) 

Okruh     

1. Rozvoj schopností poznávání  

(RSP) 

1. ročník – Tělesná výchova 

Základy sportovních her 

8. ročník  

Cyklistický kurz                      

2. Sebepoznávání a sebepojetí  

(SaS) 

2. ročník – Prvouka 

Rodina        

9. ročník 

Vodácký kurz                          

3. Seberegulace a sebepoznání   

(SR aSO)  

1. ročník – Prvouka 

Denní režim         

8. ročník  

Cyklistický kurz                      

4. Psychohygiena  (PH) 3. ročník – Prvouka 

Péče o zdraví      

9. ročník – Hudební výchova 

Afroamerická hudba a tanec     

5. Kreativita  (K) 3. ročník – Výtvarná výchova 

Kresba, malba,  kombinované techniky 

8. ročník – Hudební výchova 

Instrumentální činnost 

6. Poznávání lidí  (PL) 1. ročník - Prvouka 

Prostředí školy 

9. ročník 

Vodácký kurz                          

7. Mezilidské vztahy  (MV) 4. ročník 

Projekt Rok v tradicích 

1.-9. ročník 

Projekt Rok v tradicích 

8. Komunikace  (Ko) 2. ročník - Prvouka 

Seznámení s naší minulostí  

8. ročník  

Cyklistický kurz                      

9. Kooperace a kompetice (KaK) 5. ročník – Tělesná výchova 

Základy sportovních her 

7. ročník 

Turistický kurz                       

10. Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti  (ŘPRD) 

4. ročník  

Projekt Rok v tradicích 

9. roč. – Občanská výchova      6. roč. -  Občanská výchova 

Volba povolání                          Život ve škole 

11. Hodnoty, postoje, praktická 

etika  (HPPE) 

5. ročník – Prvouka 

Lidé kolem nás 

1.-9. ročník  

Projekt Rok v tradicích 

 

 

 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 



 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU, verze 3.1 

 

 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti 

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému  postoji v životě 

 vychovává k úctě k zákonu 

 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

 přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost 

 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 
Průřezové téma Výchova demokratického člověka  (VDO) 

Okruh     

1. Občanská společnost a škola  (OSŠ) 2. ročník – Prvouka 

Prostředí školy 

6. ročník – Občanská výchova 

Škola, obec, region, země 

2. Občan, občanská společnost a stát  

(OOSS) 

5. ročník – Prvouka 

Právo a spravedlnost     

9. ročník - Dějepis     

První republika 

3. Formy participace občanů 

v politickém životě  (POPŽ) 

4. ročník – Prvouka 

Naše vlast       

8. ročník - Občanská výchova 

Stát a právo 

4. Principy demokracie jako vlády a  

způsobu rozhodování (PD) 

4. ročník – Prvouka              

Naše vlast – politické zřízení 

9.ročník - Dějepis    

Návrat demokracie 

 

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
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Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy 

 prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných 

souvislostech 

 prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i 

lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv 

 rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších 

souvislostech 

 rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru 

prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu  

 vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s 

možnostmi jejich zpětného ovlivňování a využívání 

 vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory 

 rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných 

evropských perspektiv 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 

 obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv rozšířených o možnosti volby  v evropské a mezinárodní dimenzi 

 kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života 

 utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti 

 podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám 

 upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost 

 

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 

Okruh    

1. Evropa a svět nás zajímá  (ES) 5. ročník – Prvouka 

Soužití lidí        

8. ročník – Český jazyk 

Jazykové skupiny v Evropě         

2. Objevujeme Evropu a svět  

(OES) 

4. ročník – Anglický jazyk 

Zahajovací lekce 

9. ročník – Anglický jazyk  

Cestování                       

3. Jsme Evropané  (JE) 

 

5. ročník – Prvouka 

Evropa a svět         

9. ročník – Dějepis 

Poválečný svět 
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 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti 

 rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých 

 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a 

tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých 

 učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není 

nadřazena jiné 

 rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky 

odlišných sociokulturních skupin 

 rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie 

 učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání, 

 poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, 

netolerance aj. 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků 

ostatních sociokulturních skupin a uznávat je 

 napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí 

 stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu 

 pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy života v demokratické společnosti 

 vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu 

 učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám 

 

 
Průřezové téma Multikulturní výchova  (MuV) 

Okruh     

1. Kulturní diference  (KD) 

 

1.-9. ročník 

Projekt Rok v tradicích 

7. ročník – Český jazyk 

Báje a mýty                          

2. Lidské vztahy  (LV) 

 

3. ročník – Prvouka 

Rodina          

6. ročník – Občanská výchova 

Kultura a lidé 
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3. Etnický původ  (EP) 

 

4. ročník – Prvouka 

Soužití lidí 

 6. ročník -  Dějepis                          8. ročník – Český jazyk 

 Nejstarší civilizace                           Nejstarší literatura 

4. Multikulturalita  (M) 

 

5. ročník – Prvouka 

Soužití lidí              

9. ročník – Hudební výchova 

Kořeny MP hudby                

5. Princip sociálního smíru a 

solidarity  (PSSS) 

1. ročník – Prvouka 

Lidé kolem nás 

8. ročník – Český jazyk          6. ročník – Občanská výchova 

Charakteristika                        Kultura a lidé 

 

 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí 

 vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování 

 přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa  

 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí 

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí 

 ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích 

 napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni 

 seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti. 

 učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů 

 učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

 vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

 vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti 

 podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí 

 přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 

 vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí 

 vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

 

 



 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU, verze 3.1 

 

Průřezové téma Environmentální výchova  (EV) 

Okruh      

1. Ekosystémy  (E) 

 

4. ročník – Prvouka 

Rovnováha v přírodě     

8. ročník -  Přírodopis 

Biologické vědy 

2. Základní podmínky života  

(ZPŽ) 

3. ročník – Prvouka 

Voda, vzduch             

6. ročník – Přírodopis 

Vznik a vývoj života na Země 

3. Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí  (ŽP) 

2. ročník – Prvouka 

Okolí školy a domova    

9. ročník –  Přírodopis    

Ekologie 

4. Vztah člověka k prostředí  

(VČP) 

3. ročník – Prvouka 

Krajina, vodstvo        

9 ročník -  Občanská výchova 

Život člověka na Zemi 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 

 umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich 

 učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času 

 umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 

 vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských) 

 umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu) 

 vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) 

 vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci 

 rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu 

 přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu 

 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení 

 vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění 

 rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci 

 napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 
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Průřezové téma Mediální výchova  (MeV) 

Okruh      

1. Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení  (KČVMS) 

5. ročník – Český jazyk 

Zpráva, reklama 

9. ročník - Český jazyk 

Reklama, inzerát 

2. Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality  (IVMSR) 

5. ročník –Český jazyk 

Zpráva, reklama 

9. ročník – Český jazyk           8. ročník Informatika 

Inzerát, reklama                    Hodnota a relevance informací                 

3. Stavba mediálních sdělení  

(SMS) 

4. ročník – Český jazyk  

Zpráva                         

9. ročník – Český jazyk               8. ročník – Anglický jazyk 

Reklama                                       Sdělení o sobě 

4. Vnímání autora mediálních 

sdělení  (VAMS) 

3. ročník – Český jazyk 

Naslouchání a mluvení                 

9. ročník – Hudební výchova          8. ročník – Český jazyk 

Poslech k dějinám                           Autorský jazyk 

5. Fungování a vliv médií ve 

společnosti  (FVM) 

5. ročník – Informatika 

Společenský tok informací 

9. ročník – Dějepis                 8. ročník – Občanská výchova 

Totalitní režim v ČSR            Stát a právo 

6. Tvorba mediálního sdělení  

(TMS) 

4. ročník – Český jazyk 

Písemný projev - zpráva      

9. ročník – Český jazyk 

Řečnictví                                    

7. Práce v realizačním týmu       

(PRT) 

5. ročník  

Projekt Rok v tradicích    

9. ročník – Český jazyk       6. ročník – Dramatická výchova 

Školní časopis, rozhlas                   Tvůrčí skupinová práce 
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4. UČEBNÍ PLÁN 

 
4.1  Tabulace učebního plánu 

 

1. stupeň 
Vzdělávací oblasti  (obory) 1 2 3 4 5 ŠVP RVP 
Jazyk a jazyková komunikace      44 + 8 44 

     Český jazyk 7 + 2 7 + 1 7 + 1 7 + 1 7 + 1 35 + 6 35 

     Anglický jazyk 0 + 1 0 + 1 3 3 3 9 + 2 9 

Matematika a její aplikace      20 + 4 20 

     Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 20 + 4 0 

Informační a komunikační technologie      1 + 2 1 

     Informatika 0 0 0 + 1 0 + 1 1 1 + 2 0 

Člověk a jeho svět      12 12 

     Prvouka 2 2 2 3 3 12 0 

Umění a kultura      12 12 

     Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0 

     Výtvarná výchova 1 2 1 1 2 7 0 

Člověk a zdraví      10 10 
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     Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět práce      5 5 

     Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 5 

Celkem základní 18 19 21 22 24 104 104 

Celkem disponibilní 3 3 3 3 2 14 141 

Celkem v ročníku 21 22 24 25 26 118 118 

 

2. stupeň 
Vzdělávací oblasti  (obory) 6 7 8 9 ŠVP RVP 
Jazyk a jazyková komunikace     27 + 10 27 

     Český jazyk 4 4 3 + 1 4 + 1  15 + 2 15 

     Anglický jazyk 3 3 3 + 1 3 + 1 12 + 2 12 

     Německý jazyk  0 + 2 0 + 2 0 + 2  0 + 6 6 

Matematika a její aplikace     15 + 2 15 

     Matematika 4 4 3 + 1 4 + 1 15 + 2 0 

Informační a komunikační technologie     1 + 2 1 

     Informatika 1 0 + 1 0 + 1 x 1 + 2 0 

Člověk a společnost     11 + 1 11 

     Občanská výchova 1 1 1 0 + 1 3 + 1 0 

     Dějepis 2 2 2 2 8 0 

Člověk a příroda     21 + 3 21 

     Fyzika 2 1 2 1 + 1 6 + 1 0 

     Chemie x x 2 1 + 1 3 + 1 0 

     Přírodopis 2 2 2 0 + 1 6 + 1 0 

     Zeměpis 2 2 2 x 6 0 

Umění a kultura     10 10 

     Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

     Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 0 

Člověk a zdraví     10 + 3 10 

     Výchova ke zdraví x 1 x x 1 0 

     Tělesná výchova 3 2 + 1 2 + 1 2 + 1 9 + 3 0 

Člověk a svět práce     3 + 1 3 
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     Pracovní výchova 1 1 1 0 + 1 3 + 1 0 

Doplňující vzdělávací obory     0 + 2  0 

     Dramatická výchova 0 + 1 x x x 0 + 1 0 

     Výchova pro život 0 + 1    0 + 1 x 

Celkem základní 28 26 25 19 98 98 

Celkem disponibilní 2 4 7 11 24 24 

Celkem v ročníku 30 30 32 30 122 122 

 

 

 

 

 

 

4.2  Poznámky k učebnímu plánu 

 
Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň 

Český jazyk 

Od 1. ročníku je členěn na komunikační a slohovou, jazykovou a literární výchovu. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost a čtení s 

porozuměním. V rámci předmětu jsou zařazovány prvky dramatické a řečové výchovy. Proto je předmět posílen o 6 vyučovacích hodin. 

Anglický jazyk 

Důraz je kladen na základní komunikaci v konkrétních situacích. 

Matematika 

Předmět je posílen o 4 vyučovací hodiny. Důvodem je upevňování základních matematických úkonů a aktivní využívání vědomostí a dovedností v reálných 

situací. 

Informatika 

Předmět je zařazen do všech ročníků nižšího stupně (posílení o 4 hodiny) z důvodu využívání počítačových výukových programů. 

Prvouka 

V tomto předmětu jsou kromě jiného realizována témata výchova ke zdraví, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných okolností a minimální 

preventivní plán. 

Výtvarná a hudební výchova 

Žáci jsou vedeni k samostatné tvorbě, jejich práce tvoří výzdobu školy a školní družiny, jsou vedeni k vystupování na veřejnosti.. 

Tělesná výchova 

Ve 2. a 3. ročníku je realizována výuka plavání. Žáci se zúčastňují podle fyzických i zdravotních předpokladů. 

Pracovní činnosti 
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Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k práci jako předpoklad k budoucímu uplatnění v zaměstnání. 

 

Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň 

Český jazyk 

Od 1. ročníku je členěn na komunikační a slohovou, jazykovou a literární výchovu. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby, vhodný způsob komunikace, 

kultivovaný písemný projev. V rámci předmětu jsou zařazovány prvky dramatické a řečové výchovy. Proto je předmět posílen o 2 vyučovacích hodin. 

Anglický jazyk 

Důraz je kladen na základní komunikaci v konkrétních situacích. 

Matematika 

Předmět je posílen o 2 vyučovací hodiny. Důvodem je rozvoj logického myšlení a využití vědomostí a dovedností v reálných situací. 

Informatika 

Předmět posílen o 2 hodiny z důvodu upevnění základních dovedností, jejich prohloubení a získání jistoty ve využívání počítačových technologií. 

 

Občanská výchova 

Posílení o 1 hodinu – důležité občanské a společenské otázky, realizace průřezových témat. 

Fyzika, Chemie, Přírodopis 

Posílení o 3 hodiny (celkem) z důvodu realizace environmentální výchovy, realizace poznatků v praxi. 

Tělesná výchova 

Předmět posílen o 3 hodiny – v dnešním přetechnizovaném světě je nutné vytvářet v žácích kladný vztah k pohybu a předcházet tak civilizačním chorobám. 

Výtvarná a hudební výchova 

Žáci jsou vedeni k samostatné tvorbě, jejich práce tvoří výzdobu školy a školní družiny, jsou vedeni k vystupování na veřejnosti.. 

Pracovní činnosti 

Posílení o 1 hodinu – příprava na budoucí povolání, praktická činnost. 

Dramatická výchova 

Nácvik komunikační gramotnosti – posílení o 1 hodinu. 

Výchova pro život 

Příprava na řešení životních situací a chování v praktickém životě 

Volitelné obory – viz výše (4.1.A). 
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6.  HODNOCENÍ  ŽÁKŮ A EVAULACE  

 
6.1  Hodnocení žáka ve škole 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování je: 

- jednoznačné 

- srozumitelné 

- srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

- věcné 

- všestranné 

 

6.2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 
Vycházejí z § 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a z § 14 až 23 vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném znění. 

 

6.2.1  Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích  pořádaných školou 

 

6.2.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 

1. Hodnocení  žáka je  organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovní hodnocení se na škole nepoužívá, v případě potřeby bude 

řešeno individuálně. 
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3. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 

4. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje  klasifikace průběžná a celková. 

5. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá 

úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního 

vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

6. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

7. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci  pedagogický pracovník uplatňuje  přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

8. Ohodnocením  výkonu  žáka  klasifikačním  stupněm  posuzuje  učitel výsledky  práce objektivně  a přiměřeně náročně. 

9. Pro  určování  stupně  prospěchu  v  jednotlivých  předmětech  na  konci  klasifikačního  období se hodnotí učební výsledky,  jichž žák dosáhl  za celé 

klasifikační období. 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. Přihlíží se i ke  snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu  se 

neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období. 

10. Ředitel školy je  povinen působit na sjednocování  klasifikačních měřítek všech učitelů. 

11. Zákonní zástupci žáka jsou o  prospěchu  žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před  koncem každého  čtvrtletí (klasifikační období), 

- případně  kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.  

V  případě mimořádného zhoršení prospěchu  informuje  učitel  zákonné  zástupce žáka  bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v 

učení se projednají v pedagogické radě. 

12. 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. Do vyššího ročníku postoupí i 

žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně 

opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

13. 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. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

14. 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, popřípadě 

znovu devátý ročník. 

15. 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. 
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16. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, 

který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování 

ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

17. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost 

jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

18. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených. V pátém a 

sedmém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení žáka, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 

 

6.2.2   Zásady pro hodnocení chování ve škole 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po  projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,  a s ostatními učiteli, případně o ní rozhoduje ředitel školy po  

projednání v pedagogické radě.  

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu  školy během klasifikačního období. 

3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením  k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato  

opatření byla neúčinná. 

4. Škola hodnotí a klasifikuje  žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.   

5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování  žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před  koncem  každého  čtvrtletí (klasifikační období), 

- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.  

6.2.3   Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. 

Chyba je důležitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde. 

- jak bude pokračovat dál. 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

6.2.4.  Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika 

 Stupně hodnocení prospěchu 
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1. 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. 

 

2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

- předměty s převahou teoretického zaměření,  

- předměty s převahou praktických činností a  

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje 

žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

6.2.5  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 

Při klasifikaci těchto předmětů se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat 

požadované intelektuální a motorické činnosti, 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 

zákonitostí, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

- kvalita výsledků činností, 

- osvojení účinných metod samostatného studia. 

6.2.6  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
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- kvalita výsledků činností, 

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

6.2.7   Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova. 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

6.2.8  Stupně hodnocení chování 

(1) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 
a) 1 – velmi dobré, 
b) 2 – uspokojivé, 
c) 3 – neuspokojivé. 
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 

výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 
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Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je 

jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se 

přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

6.2.9  Celkový prospěch žáka na vysvědčení 

Celkový prospěch žáka je hodnocen na obou stupních stupněm: 

prospěl s vyznamenáním – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 (nebo odpovídajícím slovním hodnocením) a jeho 

chování je hodnoceno stupněm velmi dobré 

prospěl – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím  programem na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, 

nebo odpovídajícím slovním hodnocením 

neprospěl – je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, nebo není –li z něho hodnocen na konci druhého pololetí 

nehodnocen – není-li možné žáka hodnotit v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na koci prvního pololetí 

6.2.10   Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky : 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování, 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové) ,didaktickými testy, 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  předepsanými učebními osnovami, 

- analýzou různých činností žáka, 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP), 

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé zkoušky, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním 

vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi 

nejpozději do 7 dnů. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem . 

V určený termín na konci klasifikačního období učitelé zapíší číslicí do katalogového listu  – do systému dm software – výsledky celkové klasifikace. 

 

6.2.11   Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

 Komisionální zkouška 
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1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,   

- při konání opravné zkoušky.  

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

3. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) 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, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. 

4. 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. 

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší 

všichni členové komise. 

6. 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. 

7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

 Opravná zkouška 

1. Opravné zkoušky konají: 

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy, 

- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů. 

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými 

pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné 

zkoušky jsou komisionální. 

3. 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. 

4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí. 

5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku: 

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 
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Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… . 

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) 

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ……… zůstává nedostatečný. 

 

6.2.12  Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje 

postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se 

doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

5. Žák zařazený do zdravotní  tělesné výchovy při  částečném  osvobození nebo při  úlevách  doporučených lékařem se klasifikuje v  tělesné výchově s 

přihlédnutím  k druhu a  stupni   postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 

 

6.2.13  Hodnocení zájmových útvarů 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni: 

- pracoval úspěšně 

- pracoval 

 

6.2.14  Výchovná opatření 

Výchovná opatření jsou pochvaly a opatření k posílení kázně. 

Opatření k posílení kázně se ukládají při porušení povinností stanovených  školním řádem. Dle závažnosti tohoto porušení lze uložit: 

- napomenutí třídního učitele 

- důtku třídního učitele 

- důtku ředitele školy 

Udělení pochvaly, která se uvádí na vysvědčení, podléhá projednání v pedagogické radě. 

Napomenutí nebo důtku neprodleně oznámí třídní učitel ředitelce školy. Ředitelka školy po projednání v pedagogické radě může udělit důtku ředitele školy. 

Napomenutí a důtky oznamuje třídní učitel neprodleně zákonným zástupcům prokazatelným způsobem. 

Uvedená posloupnost při udělení opatření k posílení kázně nemusí být dodržena, dopustí-li se žák závažnějšího přestupku proti školnímu řádu. 

Současné udělení pochvaly a opatření k posílení kázně se nevylučuje. 

Výchovná opatření zaznamenává třídní učitel do katalogového listu žáka – do systému dm sofware.  
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6.3   Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost 

Provádění vlastního hodnocení školy (autoevaulace) vychází z ustanovení § 12, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých  záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení. 

Hlavní oblasti evaulace: 

A) Podmínky ke vzdělávání 

B) Průběh vzdělávání 

C) Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, klima, vztahy 

D) Výsledky vzdělávání žáků 

E) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP 

F) Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 

 

 

 

A) Podmínky ke vzdělávání 
Cíl Monitorovaná 

oblast 

Kritéria Nástroje Časové rozvržení 

Posouzení 

podmínek ke 

vzdělávání a jejich 

dopad  na život  ve 

škole 

Lidské zdroje úvazky učitelů vzhledem k jejich odborné a pedagogické způsobilosti Přehledy 

Výr. zpráva 

ročně 

kvalifikace  VP, preventisty 

Zpracování metodiky prevence sociálně-pat. jevů 

sebehodnocení a zdokonalování pracovníků 

Materiální zdroje velikost a vhodnost prostor školy vzhledem k počtu žáků Výroční zpráva 

Revize 

přehledy 

1x za 3 roky 

Dle norem technický stav budov 

odborné učebny a jejich vybavení vzhledem k potřebám ŠVP 

úroveň vybavení knihovny 

sportovní zařízení a jeho vybavenost 

dílny, pozemky a jejich vybavení 

vybavení žáků učebnicemi 

vybavení pomůckami vzhledem k potřebám ŠVP 

vybavení ICT vzhledem k potřebám ŠVP 

Finanční zdroje Přiměřenost a  

evidence čerpání 

přímých nákladů ročně 

provozních prostředků 
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 rozpočtu mimorozpočtových  zdrojů 

B) Průběh vzdělávání 
Cíl Monitorovaná 

oblast 

Kritéria Nástroje Časové rozvržení 

Využívání nových 

metod práce ve 

výuce 

 

 

 

Zvýšení podílu 

žáků na vlastním 

vzdělávání 

Vyučování vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k předpokladům žáků Hospitace 

Pohovory 

Analýza prací 

Průběžně 

pololetně vhodnost metod výuky k vymezeným cílům a obsahu výuky 

rozsah využití pomůcek, učebnic 

využívání různých organizačních forem výuky 

komunikace ve vyučování 

vhodnost metod hodnocení žáků učitelem 

Učení se žáků odpovědnost žáka za své učení   

aktivita a zapojení žáků ve výuce 

využívání samostatné a týmové práce žáků 

využívání učebnic, ICT a jiných objektů v procesu učení žáků 

využívání sebehodnocení žáků 

C) Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, klima vztahy 
Cíl Monitorovaná 

oblast 

Kritéria Nástroje Časové rozvržení 

Vytváření 

pozitivního a 

bezpečného 

klimatu pro žáky i 

učitele 

Účast rodičů na 

životě školy, 

zapojení rodičů do 

školních a 

mimoškolních 

aktivit, spokojený 

rodič 

Podpora žáků ve 

škole 

školní klima Dotazníky 

Rozhovory 

 

1 x za 3 roky 

míra podpory sebedůvěry žáků a poskytování zpětné vazby 

poměr pochval a odměn vůči trestům 

snaha o předcházení konfliktům a jejich řešení 

míra podpory žáků k dosažení úspěchu 

Spolupráce s   rodiči efektivita podávání informací rodičům o dění ve škole 

míra zapojení rodičů do dění školy 

podpora rodičů při učení dětí 

spolupráce školské rady a vedení školy 

Vzájemné vztahy vzájemný respekt a podpora pracovníků školy a žáků 

vytváření optimálních podmínek pro každého žáka 

spolupráce se zřizovatelem 

zapojení a podpora místní komunity 

Výchovné 

poradenství 

spolupráce s PPP a SVP 

účinnost prevence sociálně-patolog. jevů 

informace a poradenství v přípravě na povolání 

spolupráce s úřady práce (CV a KV) 

Práce třídního učitele koordinace a informovanost žáků a učitelů třídy 
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kvalita komunikace uvnitř a vně třídy 

stav vytváření portfolia žáků 

D) Výsledky vzdělávání žáků 
Cíl Monitorovaná 

oblast 

Kritéria Nástroje Časové rozvržení 

Dosažení co 

nejkvalitnějších 

výsledků 

odpovídajících  

individuálním 

možnostem žáků 

Zjišťování výsledků 

vzdělávání 
relevance vytvořených pravidel Klasifikace 

Kontrolní práce 

Výsledky soutěží  

Hospitace 

Výroční zpráva 

1 x ročně 

systematičnost zjišťování výsledků vzdělávání  

Hodnocení výsledků 

vzdělávání 

srovnání stavu výsledků školy vzhledem k minulému hodnocení 

využití hodnocení zjištěných výsledků vzdělávání 

 výsledky v českém jazyce 

 výsledky v matematice 

výsledky v cizím jazyce 

výsledky a úspěšnost žáků při přijímacím řízení a v dalším studiu 

Další výsledky 

vzdělávání 

umístění ve sportovních soutěžích 

umístění v olympiádách 

zapojení školy do projektů a dalších aktivit 

prezentace školy na veřejnosti 

E) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP 
Cíl Monitorovaná 

oblast 

Kritéria Nástroje Časové rozvržení 

Kvalitní,  

systémové a 

kompetentní řízení  

školy 

Plánování úroveň plánování lidských zdrojů Plány 

řády 

1 x za 3 roky 

úroveň plánování materiálních zdrojů 

úroveň plánování finančních zdrojů 

Organizace školy efektivnost organizačního řádu 

míra delegování pravomocí a úkolů 

funkčnost informačního systému uvnitř školy 

činnost poradních orgánů 

Vedení lidí kvalita týmové práce 

úroveň komunikace, poskytování zpětné vazby a informací 

kvalita vedení začínajících a nekvalifikovaných učitelů. 
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hospitační činnost 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Kontrola Systematičnost a účelnost kontroly 

F) Úroveň výsledků práce školy zejména vzhledem k podmínkám a zdrojům 
Cíl Monitorovaná 

oblast 

Kritéria Nástroje Časové rozvržení 

Zvyšování kvality 

práce školy 

vzhledem 

k podmínkám 

vzdělávání  a 

ekonomickým 

zdrojům 

Celkové hodnocení 

využívání  

lidských  zdrojů 

efektivita využívání lidských zdrojů Hospitace 

Roční uzávěrky 

Vlastní hodnocení 

školy z min. období 

1 x za 3 roky 

efektivita využívání kvalifikovanosti ostatních pracovníků 

Celkové hodnocení 

využívání 

materiálních zdrojů 

efektivita využívání prostor a budov školy 

efektivita využívání pomůcek a učebnic 

efektivita využívání ICT 

Celkové hodnocení 

využívání finančních  

zdrojů 

efektivita využívání přímých nákladů 

efektivita využívání provozních  prostředků 

efektivita využívání mimorozpočtových zdrojů 

Revize strategie a 

korekce cílů 

Dopad  vlastního hodnocení na zdokonalování školy 
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Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov 
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