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1. Identifikační údaje 

 
Název vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Korálek ke korálku skládáme    
                                                                                        mozaiku“ 

 
Adresa školy: 
 Kyjovice 101, 747 68 Kyjovice 
 
Ředitelka školy: 
 Mgr. Blanka Drozdková 
 
IČO:  75027259 
IZO:  102432066  
REDIZO: 600143171 
 
Škola je součástí organizace Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková 
organizace. Mezi součástí této organizace patří také: 
 Mateřská škola:  IZO:107628481 
 Školní družina:  IZO:120004267 
 Školní jídelna:   IZO:120004275 
 Školní jídelna – výdejna: IZO:150075669 
 
Koordinátor ŠVP: 
 Mgr. Blanka Drozdková 
 
Kontakty: 
 Telefon: +420553778035 
 Web:  www.zs-ms-kyjovice.cz 
 e-mail:  zskyjovice@volny.cz 
 
Zřizovatel školy: 
 Obec Kyjovice 
 Kyjovice 2 
 747 68 Kyjovice 
 IČO:   
 Telefon:  +420553778013 
 e-mail:  ou@kyjovice.cz 
 Web:  www.kyjovice.cz    
 
 
 
Platnost dokumentu : 
 Dokument je platný od 3.9.2007.  
 SVP byl projednán pedagogickou radou dne: 27.8.2007 
 Č.j.: 57/2007 
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2. Charakteristika školy 

Základní škola v Kyjovicích je jednou z malotřídních škol, která leží na hranici okresů 
Opava, Ostrava a Nový Jičín. Má více než stoletou historii. Budova, ve které se nyní vyučuje 
byla vybudována již v roce 1904, ovšem samotné vyučování v naší vesnici bylo zahájeno již 
kolem roku 1868. V naší škole působilo mnoho výborných učitelů, ovšem nejznámější z nich 
byl Jan Salich - otec slavné regionální malířky a spisovatelky Heleny Salichové, která náš kraj 
proslavila především Kronikou slezského lidu. Po celou dobu svého fungování je naše škola 
malotřídní.  

V současné době navštěvují školu žáci 1. až 4. ročníku a jsou vyučování ve dvou třídách. 
Výhodou naší školy je nízký počet žáků ve třídách. Součástí školy je školní družina pro 25 
dětí.  
 
Škola se na veřejnosti prezentuje dnes již pravidelnými akcemi, které jsou určeny nejen pro 
rodiče žáků - Zlatý slavík (kombinace tří soutěží - recitační, pěvecké a výtvarné), vánoční 
vystoupení, oslavy Dne matek, sportovní klání v atletickém pětiboji malotřídních škol apod. 
 
Kapacita školy je 70 dětí, kapacita školní družiny  25 dětí. 
 
Vyučování probíhá ve dvou kmenových třídách s vybavením pro výuku i relaxaci a jedné 
odborné učebně, kterou je počítačová učebna o 4 PC pracovištích pro žáky s připojením na 
internet. V jedné z kmenových učeben je umístěna televize, video a DVD. PC učebna je 
vybavena také kopírkou a laserovou tiskárnou. Od října 2008 jsou obě učebny vybaveny také 
interaktivní tabulí. 
V současné době škola nedisponuje vlastní tělocvičnou a proto využívá tělocvičnu místní TJ 
Sokol. Zřizovatel školy (Obec Kyjovice) má zpracován projekt přestavby školy, který počítá 
také s vybudováním školní multifunkční herny – tělocvičny. 
 
Hygienické zázemí je na dobré úrovni. Sociální zařízení je rekonstruováno. 
 
Chybí bezbariérový přístup do školy, který bude řešen v rámci celkové rekonstrukce školy. 
 
Výchovně vzdělávací činnost je zajišťována dvěma vyučujícími a vychovatelkou školní 
družiny, které mají požadovanou pedagogickou a odbornou způsobilost. Pravidelně se věnují 
dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v oblasti jazykové výuky, 
informatiky, péče o žáky se specifickými poruchami učení, oblasti environmentální výchovy, 
sociální prevence a osvojování efektivních metod a forem práce ve všech předmětech.  
Výuka náboženství probíhá formou nepovinného předmětu. 
 
Pro činnost školní družiny je vyčleněna samostatná místnost, která je v současné době 
využívána také jako jídelna. Pro činnost družiny a sportovní relaxaci slouží také chodba  
v přízemí, která je vybavena žebřinami a horolezeckou stěnou.  
 
 
Žáci se stravují ve školní jídelně – výdejně. Jídlo je dováženo ze školní jídelny, která je 
umístěna v budově mateřské školy a je součástí Základní školy a Mateřské školy Kyjovice. 
V srpnu 2008 zřizovatel školy zahájil přístavbu školní budovy, ve které bude umístěna  nová 
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kuchyně a školní jídelna. Provoz v novém zařízení by měl být zahájen ve druhém pololetí 
školního roku 2008 – 2009. 
 
Škola je obklopena školní zahradou, která poskytuje především možnost relaxace během 
velké přestávky a školní družiny. Je vybavena prolézačkami a zahradním posezením. Ke 
sportovnímu vyžití dětí slouží malé travnaté hřiště. 
Školní zahrada je využívána také při vyučování přírodovědy, prvouky, výtvarné výchovy. 
 
V oblasti volnočasových aktivit škola nabízí dětem široké vyžití. Ve spolupráci se sdružením 
rodičů Korálek organizujeme podle zájmu  dětí několik zájmových kroužků (např. počítačový 
kroužek,  taneční kroužek, výtvarný kroužek, dramatický kroužek, novinářský kroužek, 
Mladý zdravotník). Dramatický kroužek pořádá na konci školního roku malé divadelní turné 
po okolních školách. Účastní se také soutěžní divadelní přehlídky Dětská scéna Opava. 
Zdravotnický kroužek se pravidelně účastní soutěže Mladý zdravotník, pořádané ČČK Opava. 
V rámci zkvalitnění volného času našich dětí jsme navázali spolupráci se Základní uměleckou 
školou Heleny Salichové a od školního roku 2006/2007 u nás funguje pobočka této ZUŠ -  
- výtvarný obor.  
 
Spolupráce s místními organizacemi je na velmi dobré úrovni. Nejtěsněji spolupracujeme se 
sdružením Korálek – Sdružením při ZŠ a MŠ Kyjovice, které nám pomáhá zajišťovat volný 
čas dětí formou kroužků, ale také je spolupořadatelem jednorázových akcí pro děti a rodiče. 
(např. Drakiáda, vánoční a velikonoční dílny, Dětský maškarní ples, Společenský ples pro 
dospělé, oslava Dne matek, Den dětí, školní výlet). 
Spolupracujeme také s ostatními složkami – Sbor dobrovolných hasičů (sportovní dopoledne, 
exkurze u profesionálních hasičů), TJ Sokol. 
 
Mezi naše nebližší partnery však patří mateřská škola, obecní úřad a školy v nejbližším okolí 
– spádová škola v Pusté Polomi, Těškovice, Zbyslavice, Olbramice. 
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3. Charakteristika ŠVP 

3.1. Zaměření školy 
 

� snažíme se vytvářet zdravé, bezpečné a podnětné prostředí rozvíjející osobnostní, 
sociální a morální rozvoj všech dětí 

 
� lidé, kteří pracují ve škole se snaží o vstřícný přístup k dětem, které respektují jako své 

partnery, společně řeší problémy a plánují řešení 
 
� chceme vytvářet pohodové a klidné pracovní prostředí nejen pro děti, ale také lidi, 

kteří v naší škole pracují a nebo školu navštěvují 
 
� učíme žáky takové dovednosti a znalosti, které budou dobře uplatnitelné v životě 
 
� snažíme se  sladit potřeby žáků se současnými podmínkami a tradicemi školy, 

sbližujeme školu a žáky s regionem 
 
� do výuky zařazujeme především skupinové, kooperativní, činnostní a projektové 

vyučování, metody kritického myšlení 
 
� posilujeme výuku cizích jazyků již od 1. ročníku (formou každodenních krátkých 

vstupů) 
 
� vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií 
 
� vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu 
 
� vedeme žáky k dodržování společně stanovených pravidel ( třídní pravidla, školní řád) 
 
� ke každému žáku přistupujeme z hlediska jeho individuálních potřeb, snažíme se 

rozvíjet různé typy nadání naších žáků ( výtvarné, dramatické, hudební, pohybové, 
technické, manuální, literární…) – přímo ve vyučovacím procesu, ve školní družině, 
formou volnočasových aktivit ve spolupráci s místními složkami 

 
� žáky vedeme k účasti na různých soutěžích školního i okresního charakteru 
 
� spojením dvou ročníků učíme děti žít v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou 

zastoupeni žáci různého nadání, vlastností a věku) 
 
� úzce spolupracujeme s partnery – především s rodiči našich dětí, snažíme se o 

maximální vstřícnost, otevřenost, informovanost – třídní schůzky, Dny otevřených 
dveří, individuální konzultace, informace prostřednictvím žákovských deníčků 

 
�  spolupracujeme také s ostatními subjekty v obci ( knihovna, místní spolky, místní 

podniky, Domov důchodců) a to formou společenských akcí, besed, vzájemných 
návštěv 
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3.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 
Při tvorbě ŠVP jsme přihlíželi k velikosti školy, k místním a materiálním podmínkám i ke 
složení pedagogického sboru. Naši filozofii jsme vložili také do našeho motivačního názvu: 
 

„ Korálek ke korálku skládáme mozaiku“, 
 
který vychází z myšlenky, že vše čím děti procházejí, co prožívají a co se učí jsou někdy 
nepatrné, ale vždy důležité součásti, které se nakonec poskládají do mozaiky tvořící osobnost 
člověka.  
 
 Naší snahou je, aby škola byla místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení 
se. Dnešní učení se nesmí zaměřovat pouze na encyklopedické vědomosti, ale především na 
získávání kompetencí důležitých pro život – učit se, řešit problémy a sociální dovednosti. To, 
co se děti ve škole naučí by jim mělo pomoci  naučit se kriticky myslet, cítit se bezpečně, 
získat schopnost sebehodnocení a pocit zdravého sebevědomí. 
Naším cílem je vytvořit v naší škole takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně všechny 
děti bez rozdílu nadání a individuálních schopností a kde se dostane kvalitní a kvalifikované 
péče všem dětem s různorodými vzdělávacími potřebami.  
 
 
3.3. Profil absolventa školy 
 

� je přiměřeně svému věku zodpovědný a samostatný 
� dokáže si poradit v běžných životních situacích (např. samostatně cestovat 

meziměstskými dopravními prostředky, orientovat se při nakupování, na poště apod. ) 
� aplikuje své znalosti 
� přiměřeně svému věku formuluje své myšlenky, akceptuje názor druhého 
� dokáže jednoduše komunikovat v cizím jazyce 
� k řešení problému se snaží přistupovat aktivně 
� vystupuje kultivovaně  
� respektuje a chrání naše tradice, kulturní a historické dědictví, chápe ekologické 

souvislosti a základy ochrany přírody 
� rozhoduje se zodpovědně dle situace, podle svých možností umí poskytnout účinnou 

pomoc, chová se zodpovědně v krizových situacích 
� pracuje s informacemi s využitím různých zdrojů komunikace včetně výpočetní 

techniky 
� hodnotí sám sebe i spolužáky při samostatné práci i práci ve skupině 

 
3.4. Profil pedagogického pracovníka naší školy 
 

� dodržuje stanovené cíle školy a je profesionálně loajální 
� je odborně zdatný, kvalitně se připravuje na vyučování, pravidelně se vzdělává, 

používá učební metody a formy vedoucí k aktivnímu způsobu učení žáků 
� je schopen pracovat samostatně i v týmu 
� podílí se na vytváření pozitivní pracovní atmosféry ve škole a vede k tomu i žáky 
� individuálně přistupuje k jednotlivým žákům, respektuje identitu a osobní předpoklady 

žáka 
� podporuje, udržuje a pozitivně ovlivňuje vztahy se zákonnými zástupci žáků i širokou 

veřejností 
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3.5. Klíčové kompetence a strategie k jejich uplatňování 
 
3.5.1. KOMPETENCE  K UČENÍ 
 
Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. 
 

� požádá spolužáky v bezprostředním okolí, aby se ztišili, pokud potřebuje klid 
      a zároveň respektuje stejné potřeby jiných  
� na vyučování se připravuje průběžně  
� aktivně vstupuje do výuky, nebojí se zeptat a požádat o vysvětlení 
� zajímá se o získání dalších poznatků o tématu, které se probírá 
� dokáže se přizpůsobit jiným výukovým aktivitám 
� hledá příklady jak využít novou informaci v osobním životě 
� nevysmívá se ostatním za nesprávné odpovědi 
� sám nebo s pomoci učitele stanoví základní podmínky, za kterých bude jeho práce 

úspěšná 
� jednoduše popíše , jak pracoval na určitém úkolu, co ho bavilo, co se mu dařilo, co se 

mu nedařilo, nebo v čem udělal chybu. V případě nezvládnuti úkolu se dokáže 
vyrovnat s negativní zpětnou vazbou. 

� diskutuje s učitelem i spolužáky o svých vědomostech a dovednostech 
� vypracuje jednoduchý úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů 

 
Strategie 

 
� zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment a pozorování, porovnáváme 

výsledky a vyvozujeme závěry 
� na začátku vyučovací jednotky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně 

zhodnotíme jeho dosažení 
� využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků 
� zadáváme žákům samostatné práce, vyžadující aplikaci teoretických poznatků 
� zadáváme žákům motivační domácí úkoly, umožňujeme žákům vybrat z nabídky 

domácích úkolů 
� požadujeme od žáků prezentaci výsledků jejich práce 
� vyžadujeme o d žáků vhodné rozvržení vlastní práce 
� umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty 
� klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem 
� využíváme metody RWCT 
 

 3.5.2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 
Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problému 
 

� urči koho a čeho se problém týká, co je pro něj důležité, co problém způsobuje a zda 
se s podobnou situací již dítě setkalo 

� při řešení jednoduchého problému předvídá, jaké situace by mohly nastat 
� při řešení problému posoudí zda problém vyřeší s tím, co ví 
� navrhne možnosti, kterých by při řešení mohl použít a vybere lepší řešení 
� s pomocí učitele postupuje systematicky při řešení jednoduchého problému 
� přes počáteční neúspěchy pokračuje v hledání řešení problému 
� sám nebo s menší pomocí začíná řešit problém 
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� sám nebo s menší pomocí spolužáka nebo učitele najde chybu a opraví ji 
� provádí a navrhuje jednoduché experimenty, zaznamenává postupy, vyhodnocuje 

výsledky těchto experimentů a hledá jejich využití v konkrétních situacích 
� změní své závěry na základě nových informací 

 
 

Strategie 
 
� umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé, jevy, hledat pro ně 

vysvětlení, provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho výsledek v praxi 
� vytváříme pro žáky praktické problémové úkoly a situace, při níž je nutné řešit 

praktické problémy 
� při řešení problémů zařazujeme do výuky modelové příklady 
� nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích 

předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i 
více přístupů k vyřešení 

� žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů 
� ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme, jak žáci řešení problému 

prakticky zvládají  
� dáváme žákům k dispozici PC učebnu, knihovnu, tak aby uměli vyhledat, třídit a 

využívat  informace z různých  
� vedeme žáky přiměřeně jejich věku k využívání internetu 
 

 
3.5.3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
 
Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 
 

� v textu, promluvě, či jiném záznamu pojmenuje hlavní myšlenky a určí klíčová místa 
� mluví nahlas, srozumitelně, správně artikuluje 
� porovná různá tvrzení, pozná, když se od sebe liší 
� používá správné a vystižné termíny, které s tématem souvisí, umí vysvětlit termíny, 

které používá 
� rozumí běžně uznávaným gestům 
� při popisu situací nebo vyprávění příběhů ze života postupuje chronologicky od 

začátku do konce 
� své myšlenky, prožitky nebo příběhy se snaží zaznamenávat písemně 
� vyslovuje své myšlenky a krátké příběhy v přítomnosti jiných posluchačů 
� rozlišuje, zda mluví se svým vrstevníkem nebo dospělým, se známým nebo neznámým 
člověkem a přizpůsobí svou mluvu 

� toleruje odlišný názor 
 

 
Strategie 
 
� klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování 
� umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory v komunikativním kruhu 
� využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků (samostatné práce, projekty, 

referáty, řízené diskuze, komunitní kruh) 
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� využíváme školní časopis ve výuce  i jako prostředek komunikace mezi žáky a 
veřejností 

� vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i 
tvorbu výstupů 

� uplatňujeme vy výuce kritické myšlení 
� klademe důraz na prožitkové vyučování 
� zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků a 

s dospělou populací (např. společenské akce ve škole, návštěva v DD, spolupráce 
s MŠ, komunikace s jinými školami, soutěže) 

� snažíme se zařazovat uplatnění cizího jazyka do různých situací 
� vedeme žáky k respektování pravidel, které si společně s učitelem vytvořili 
 

 
3.5.4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých. 
 

� přiměřeně věku rozdělí se ve skupině role, které jsou v zadání vymezeny, případně 
použije známe role 

� vymezuje s učitelem kritéria dobře odvedené práce 
� upraví pracovní místo pro dobrou práci skupiny a udržuje pracovní pořádek, ve 

skupině si navzájem půjčují pomůcky 
� dodržuje dohodnutý časový limit pro splnění úkolu 
� dodržuje domluvená a vyvěšená pravidla spolupráce, upozorní na jejich porušení 
� při potížích se svou částí práce hledá pomoc nejprve u spolužáků, či v jiných 

informačních zdrojích a nakonec u učitele zároveň ochotně vyhoví při žádosti o 
pomoc jiného spolužáka 

� po skončení práce se postará o úklid 
� pod vedením učitele zhodnotí práci celé skupiny  
� neodmítá ani nekritizuje nápady dokud nejsou prozkoumány, neposmívá se, reaguje na 

informaci a ne na osobu 
� při potížích nebo nezdaru neshazuje vinu na druhé 
� z nabídky úkolů se pokusí vybrat takové, které dokáže splnit 
� za pomoci učitele provádí sebehodnocení a volí cíl pro sebezlepšení a určuje, co pro to 

může udělat 
� radí se s učitelem, jak zlepšit svou práci 
� omluví se za to, že nezvládl své emoce 

 
Strategie 
 
� na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci, důsledně vyžadujeme dodržování 

těchto dohodnutých pravidel 
� ve třetím a čtvrtém ročníku si žáci volí žákovskou samosprávu 
� volíme formy práce, které respektují individualitu každého žáka 
� od prvního ročníku zařazujeme práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní 

spolupráce a nutnost k vzájemné pomoci 
� vyžadujeme od žáků nejprve s pomoci učitele rozdělení rolí ve skupině, vytvoření 

pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu 
� využíváme různých forem prezentace názorů žáků ve všech předmětech (např. 

komunitní  kruh, diskuze,..) 
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� žákům je poskytována možnost, dle svého uvážení projevit své pocity a nálady 
� do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny a kooperativní vyučování 
� výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života, využíváno je 

prožitkové a činnostní vyučování 
� ve výuce zařazujeme zábavné formy vyučovacích metod ( např. hry,..) 
� v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starší 

žáci, mladší žáci, akce pro rodiče a veřejnost, akce pro Domov důchodců 
� vedeme žáky k aktivnímu zapojení do přípravy školních vystoupení, přípravy 

vystoupení pro spolužáky 
 
 
 
3.5.5. KOMPETENCE OBČANSKÁ 
 
Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a povinnosti. 
 

� vyslechne názor druhých až do konce, zdržuje se odsuzujících komentářů, vyptává se 
proč mají ostatní určitý názor 

� emocím druhých se neposmívá, nedělá opovržlivé poznámky 
� při posuzování konkrétních a nepříliš složitých jevů, událostí, problémů ve svém okolí 

se ptá „jak bych se na to díval, kdybych byl někým jiným“ 
� nevyjadřuje se pohrdlivě o skupinách lidí nebo jejich příslušnících 
� s pomocí dospělého vytváří a formuluje pravidla soužití třídy, kroužku, družiny 
� chová se tak, aby důsledky jeho chování neomezovaly druhé lidi a nepoškozovaly 

prostředí 
� s pomocí dospělého hledá řešení konfliktních situací, nezahajuje vážné útoky na 

druhé, neúčastní se jich, neponižuje druhé; snaží se získat pomoc pro napadeného 
spolužáka, všímá si křivdy 

� snaží se pomáhat všem spolužákům, pod vedením dospělých promýšlí možnosti 
pomoci druhým  
(obyvatelé DD, zapojení do různých veřejných sbírek, hnutí Stonožka, …) 

� nežaluje, navrhuje, co konkrétního by mohla třída podniknout, aby byl odstraněn 
některý nepříjemný jev ve třídě, kroužku, družině 

� nad návrhy ostatních o společných záležitostech uvažuje a neodmítá je rovnou, snaží 
se diskutovat, neodmítá realizovat přijatá řešení, i když nejsou jeho 

� pokud nezná důvody pro určitý zákaz, slušně požádá o vysvětlení, které pak respektuje 
� respektuje základní pravidla trvale udržitelného života (třídění odpadu, neplýtvá 

vodou, jídlem, …) 
� zná telefon. čísla pro přivolání pomoci, ví, jak přivolá pomoc, má základní 

povědomí o poskytnutí pomoci 
� v kritických situacích bez zmatku hledá vhodnou osobu, která mu pomůže, počká 

na instrukce 
� vyhýbá se známým nebezpečím ve své okolí, řídí se radami a doporučeními 

dospělých v tom, jak předcházet rizikům i bez dohledu dospělého 
� projevuje osobní vztah k místu, kde žije, projevuje znalosti místa, neničí památky, 

výzdobu, přírodu, užitné objekty 
� ke hře i spolupráci přijímá všechny děti a nikoho neodmítá 
� navštěvuje a účastní se kulturních akcí v obci 
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Strategie 
 

� již od prvního ročníku vyžadujeme spolupodílení na vytváření pravidel třídy 
� seznamujeme žáky se školním řádem, chceme aby se žáci vyjadřovali k jeho obsahu 

dle věkových zvláštností 
� vyžadujeme od žáků chování vlastního chování a chování spolužáků,  hledání  

společného řešení při nedodržování pravidel 
� k prezentaci vlastních názorů využíváme komunitní kruh 
� na začátku pracovního týdne žákům poskytujeme možnost projevit svoje zážitky 

z víkendu a vyjádřit svoje očekávání z dalšího týdne 
� využíváme prožitkové vyučování 
� zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života 
� organizujeme společné projektové dny, při nichž starší žáci jsou vedoucí družstev a 

účastní se na organizaci projektového dne 
� na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí 
� škola pořádá akce připomínající lidové tradice (vánoční a velikonoční akce, dny 

matek,…) 
� škola v rámci možností pořádá sportovní soutěže, účastní se na soutěžích okolních 

škol, pořádá další akce pro obec (vystoupení pro veřejnost, účast žáků na kacích obce, 
vystoupení pro seniory,..) 

� využíváme místní občany ke spolupráci (např. besedy, ukázky dovednosti místních 
občanů,…) 

� umožňujeme žákům účast na  besedách, návštěvy místní knihovny, OÚ, exkurze do 
místních výrobních podniků 

� nabízíme žákům vhodné pozitivní volnočasové aktivity (kulturní, sportovní, rekreační) 
jako prevenci nežádoucím sociálně patologickým jevům 

 
 
3.5.6. KOMPETENCE PRACOVNÍ 
 
Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané 
vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 
 

� s pomocí učitele naplánuje dílčí činnosti nutné ke splnění úkolu (např. zabezpečení 
prodeje výrobků na vánočním jarmarku – rozdělení rolí, rozmístění stánků,…), po 
skončení dokáže činnost vyhodnotit 

� pro vlastní činnost vybere z nabídky takové materiály a nástroje, které nejlépe 
odpovídají pracovnímu úkolu a připraví je 

� postupuje při práci podle jednoduchého návodu, pokud si neví rady, požádá o pomoc 
spolužáka nebo učitele 

� s pomocí učitele zaznamenává svůj pracovní postup  
� při práci sleduje termín splnění úkolu, práci dokončí 
� pracuje úsporně (např. neplýtvá materiálem) 
� dodržuje bezpečnostní pravidla při práci, pracuje tak, aby chránil zdraví své i ostatních 
� dílčí činnosti s pomocí učitele průběžně porovnává s předem stanovenými 

kriterii, m ůže se pokusit navrhnout úpravy, které vedou ke zlepšení 
� podle předem stanovených kritérií a zadání rozpozná kvalitní práci a dobře 

splněný úkol, zhodnotí podle těchto kritérií svoji práci a práci ostatních 
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� přemýšlí o tom, jaké pracovní činnosti ho těší, jaké mu jdou lépe než jiné 
� poznává různé obory lidského konání, v čem spočívá jejich význam, získává 

informace o různých profesích a učí se v nich orientovat 
� vhodným způsobem nabídne vlastní služby (naučí ostatní spolužáky,co oni sami 

neumějí, mladším spolužákům vysvětli ur čité učivo, aktivně se zapojuje do plnění 
povinnosti třídní služby ) 

 
 
 

Strategie  
 

� žákům nabízíme pestrou nabídku volnočasových aktivit 
� různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi (besedy, exkurze, 

zjišťování profesí ve vlastní rodině žáků,...) 
�  vyžadujeme od žáků zhodnocení své vlastní práce i práce spolužáků 
� před každou prací jsou žáci seznámeni s konkrétními kritérii, diskutujeme o těchto 

kritériích 
� získané poznatky jsou využívány při konkrétních činnostech propojených 

s praktických životem (hraní rolí, diskuse, experimenty) 
� vedeme žáky k plánování své práce, k používání vhodných pracovních nástrojů a 

pomůcek 
� vedeme žáky k plnění pravidelných povinností 

 
 
3.6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami  
 
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 
 
Žáci, u kterých máme podezření na některou z vývojových poruch učení jsou se souhlasem 
rodičů posíláni na vyšetření do pedagogicko – psychologické poradny. Na základě vyšetření a 
doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče, se kterou jsou 
seznámeni všichni vyučující. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina nápravné péče se 
souhlasem a především za spolupráce s rodiči. Hodinu nápravné péče  je možné zařadit do 
několika kratších celků během celého týdne a to podle individuálních potřeb daného dítěte. 
Na žádost rodičů je v případě diagnostikování vývojové poruchy vypracován individuální 
vzdělávací  plán, podle kterého se s dítětem během celého školního roku pracuje. V něm 
uvádíme všechna doporučení a závěry z vyšetření v PPP nebo SPC, na co se konkrétně při 
reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při reedukaci používat, způsob hodnocení, 
jméno vyučujícího, který je za vedení reedukační péče zodpovědný. Při klasifikaci těchto dětí 
přihlížíme k vývojové poruše učení a hodnotíme s tolerancí. 
Pokud u dítěte není přímo diagnostikována vývojová poruch učení, ale objevují se u něj jen 
některé znaky těchto poruch, snažíme se volit individuální přístup, respektovat jeho tempo, 
předkládat mu takové pomůcky, které mu umožní dobře zvládat práci ve škole. 
 
Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném 
postupném ročníku. 
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Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 
Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky 
především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Při identifikaci 
mimořádného nadání uplatňujeme různé metody – pozorování žáka při školní práci, rozbor 
výsledků práce žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem, rozhovory s rodiči. Při 
vyhledávání mimořádně nadaných žáků spolupracujeme se souhlasem rodičů s pedagogicko – 
psychologickou poradnou.  
Metody práce s mimořádně nadanými žáky: 
� řešení náročnějších úloh – kvízy, hlavolamy, záhady, problémové úkoly 
� návštěva hodin vyššího ročníku 
� v naučných předmětech jsou pověřeni samostatnými úkoly – např. referáty k probíranému 

učivu, vyhledávání informací v encyklopediích apod. 
� při hudebním nadání doprovázejí ostatní na hudební nástroj, účastní se různých 

vystoupení,… 
� zapojení do zájmových aktivit pořádaných školou – např. dramatický kroužek, taneční 

kroužek, Mladý zdravotník, spolupráce s místním fotbalovým klubem, SDH 
� při samostatné práci pověřování náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů 
� při písemných pracích nabízet další doplňkové náročnější úkoly k řešení 
� zapojení do různých soutěží, kterých se škola účastní 
Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování, které je nutné usměrňovat 
s pedagogickým taktem. Není výjimkou, že vyniká – li žák v jedné oblasti, je v jiné průměrný. 
Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném 
postupném ročníku. 
 
 
Vzdělávání žáků s poruchami chování 
 
Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé 
normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. 
Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko –psychologické poradny se budou žáci vzdělávat 
podle zpracovaného individuálního výchovně vzdělávacího plánu. V procesu vytváření 
klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické 
myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a spolupráci. 
Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo 
vyučování. Zavést systém pochval a trestů. 
 
 
3.7. Začlenění průřezových témat 
 
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů 
současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. 
 
Průřezovými tématy základního vzdělávání jsou: 

� osobnostní a sociální výchova (OSV) 
� výchova demokratického občana (VDO) 
� výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 
� multikulturní výchova (MV) 
� environmentální výchova (EV) 
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� mediální výchova (MedV) 
 
Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 
propojení vzdělávacích obsahů oborů. V našem vzdělávacím programu nevytváříme pro 
průřezová témata samostatné předměty, ale snažíme se je integrovat do vzdělávacího obsahu 
vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých žáci musí 
uplatňovat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. 
 
Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je součástí charakteristiky 
vzdělávacích oblastí a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů.  
 
 
3.7.1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) 
 
Smyslem osobnostně sociální výchovy je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu 
k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě a k dalším lidem a světu.  
Naším cílem je rozvíjet u dětí takové praktické životní dovednosti, které mu pomohou 
zorientovat  se v sobě samém (vlastní myšlení, pocity, chování) a zároveň pochopit jednání 
jiných lidí (komunikace, spolupráce, mezilidské vztahy). 
 
Každodenní jednání všech pracovníků školy učí žáky: 
- být otevřený a citlivý k lidem 
- vcítit se do druhého, respektovat individualitu každého jedince 
- přiznat chybu, poučit se z ní 
- zaujímat pozitivní postoj ke starým, nemocným a postiženým lidem 
- uvědomovat se dodržování morálních zásad a pravidel chování 
- snažit se odhadnout své fyzické a duševní schopnosti, klást na sebe přiměřené požadavky 
- žít v určité sociální skupině a respektovat její pravidla 
 
Osobnostní a sociální výchova je na 1. stupni běžnou součástí výuky. 
Volbou vhodných vyučovacích metod a forem práce škola rozvíjí osobnost žáka, jeho 
schopnost komunikace, utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, napomáhá 
zvládání vlastního chování žáka, rozvíjí získání dovedností při řešení konfliktních situací, 
přináší vědomosti týkající se duševní hygieny. K realizaci jsou využívány  některé z metod 
dramatické výchovy, začleňování forem skupinové práce, projektového vyučování, řízené 
diskuze, metod kritického myšlení. K rozvoji některých postojů a hodnot tohoto tématu 
přispívají pravidelné třídnické hodiny, provádění sebehodnocení, komunitní kruhy, práce 
s vlastními pravidly soužití, pořádáním a účastí na soutěžích. Tematické okruhy  jsou 
podpořeny také začleněním do náplně výletů a exkurzí, mimoškolních akcí pořádaných 
společně s místními organizacemi. 
 
Osobnostní rozvoj: 
 
1. rozvoj schopností poznávání  

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, 
řešení problémů, dovednosti pro učení a studium 

2. sebepoznání a sebepojetí 
moje tělo, moje psychika, můj vztah ke mně a k druhým 
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3. seberegulace a sebeorganizace 
cvičení sebekontroly, sebeovládání, organizace vlastního času, osobní cíle a kroky k jejich 
dosažení 

4. psychohygiena 
předcházet stresům, zvládání stresových situací, získání zdravého sebevědomí, umění 
přijmout své nedostatky a selhání 

5. kreativita 
cvičení pro rozvoj základní rysů kreativity – hledání vlastního řešení, převádět své nápady 
do reality 

 
Sociální rozvoj: 
 
6. poznávání lidí 

práce ve skupině, respektování individuality jednotlivce 
7. mezilidské vztahy 

vcítění, podpora, pomoc druhým 
8. komunikace 

cvičení ve verbální a neverbální komunikaci, komunikační dovednosti (monolog, dialog), 
komunikace v různých situacích (prosba, omluva, odmítnutí, přesvědčení, řešení 
konfliktu, vyjednávání, stručné sdělení důležitých a podstatných informací apod.) 

9. kooperace a kompetice 
rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (dovednost dohodnout se na společném 
postupu ve skupině, dovednost prosadit svůj nápad a zároveň přijmout nápad druhého),  
rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a stručná komunikace, řešení konfliktů 
bez emocí a osobních sporů, vedení a organizování práce skupiny, podřízení se ve 
skupině), rozvoj sociálních a individuálních dovedností pro etické zvládání situací – 
konkurence 

 
Morální rozvoj:  
 
10. řešení problémů a rozhodovacích dovedností 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů 
 a sociálních rolí 

11. hodnoty, postoje, praktická etika 
vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, 
respektování, nezištná pomoc 

 
 
3.7.2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ČANA (VDO) 
 
Celkové dobré klima školy je základem pro naplnění cíle tohoto průřezového tématu. 
Důležitým prostředkem naplňujícím téma výchovy demokratického občana je volba žákovské 
samosprávy od 3. ročníku. Škola je společenstvím lidí a jako takové se musí řídit určitými 
pravidly, na jejichž tvorbě a plnění  se žáci musí aktivně podílet. Škola by měla být otevřená a 
přátelská. Ve škole by měli být jak dospělí, tak děti spolupracovníci.  
Ve vzdělávacích oborech je téma výchovy demokratického občana nejvíce zastoupeno 
v oblasti Člověk a jeho svět v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda. Téma je 
zařazováno do výchovně vzdělávacího procesu také formou  exkurzí, besed, návštěv muzeí, 
divadel. K realizaci tématu v hodinách jsou využívány některé metody dramatické výchovy, 
skupinové práce, komunitního kruhu a vytváření vlastních prezentací žáků. 
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Toto průřezové téma učí žáka:  
- řešit situace se zachováním pravidel slušnosti  a zachováním lidské důstojnosti 
- mít respekt k druhým 
- uvědomit si svá práva a povinnosti 
- uplatňovat zásady slušné komunikace v demokratickém způsobu řešení situací 
 
1. Občanská společnost a škola 
- škola jako model otevřeného partnerství, demokratického společenství. Vztahy ve škole. 
Spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci. 
 
2. Občan, občanská společnost a stát 
- občan jako odpovědný člen společnosti – žák odpovědný člen společnosti ve škole se všemi 
právy, ale také povinnostmi. Zainteresovanost na zájmu celku, angažovanost pro celek. Práva 
a povinnosti občana, úloha občana ve společnosti. Společná tvorba pravidel. 
 
3. Formy participace občanů v politickém životě 
- obec jako základní jednotka samosprávy státu, společenské organizace a hnutí 
 
4. Principy demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování 
- principy demokracie, spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka. Demokratický 
způsob rozhodování při řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti. 
 
Předměty Napříč všemi předměty ( komunitní kruh, kooperace, skupinová 

práce, vlastní prezentace žáků), především Člověk a jeho svět 
(PRV,PŘ,VL ) 

Projekty, akce exkurze, besedy 
Volba třídních samospráv, tvorba třídních pravidel 
Veřejná vystoupení, společné akce ZŠ a MŠ 

Život školy Třídní zastupitelstvo (od 3. roč.), školní řád, třídní pravidla 
 
 
 
3.7.3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH (VMEGS) 
 
Téma se prolíná téměř všemi vzdělávacími oblastmi. Prohlubuje poznatky a dovednosti, 
které si žáci osvojují v jednotlivých předmětech. K naplnění výuky tohoto průřezového 
tématu přistupujeme také formou projektových dní (např. Den jazyků, Den zdraví,…). Toto 
téma bude zařazováno především ve vzdělávání 2. stupně základní školy. Na 1. stupni se 
objeví především v oblastech Člověk a jeho svět, anglický jazyk. Tématické okruhy tohoto 
tématu mají vzbudit zájem žáka o Evropu a svět a pomáhat žákům získávat pozitivní a 
přínosné zkušenosti s odlišnými kulturami. V dnešní době je toto téma velmi důležité, protože 
učí děti porozumět dění ve světě, orientovat se v něm a najít si své místo a možnost uplatnění. 
 
1. Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy i světa, 
události mající vztah k Evropě a světu, naši sousedé, život dětí v jiných zemích, lidová 
slovesnost, zvyky, tradice. 
2. Objevujeme Evropu a svět – srovnání naší vlasti, Evropy a světa, evropská krajina, 
mezinárodní setkávání, státní a evropské symboly.. 
3. Jsme Evropané – poznávání kořenů a zdrojů evropské civilizace. 
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Předměty Především v Člověk a jeho svět (PŔ, VL – 5. ročník), Jazyk a 
jazyková komunikace (AJ, ČJ) 
Napříč všemi předměty  

Projekty, akce Den jazyků, Den zdraví, referáty, prezentace 
Život školy Výzdoba školy, prezentace na nástěnkách ve škole 
 
 
 
3.7.4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MV) 
 
Prolíná se téměř všemi vzdělávacími oblastmi. Nejčastěji je integrované v předmětech Člověk 
a jeho svět, český jazyk. Děti musí být připraveny na soužití lidí různých etnik a různého 
sociálního a kulturního prostředí. Realizací tohoto tématu se dotýkáme mezilidských vztahů 
ve škole, mezi spolužáky, mezi učiteli a žáky, mezi školou a rodinou i mezi školou a místní 
komunitou. K tomuto rozvoji jsou přizpůsobeny formy práce, jako např. práce s pravidly 
vzájemného soužití, komunitní kruhy, řízené diskuze,pořádání společných setkávání se na 
celoškolních akcích, návštěvy, exkurze, besedy. Naplňování průřezového tématu v oblasti 
osobnostního rozvoje žáka  také realizujeme  při akcích pořádaných ve spolupráci se 
spřátelenými školami.  
 
1.Kulturní diference  
- poznávání vlastní jedinečnosti a respektování individuálních zvláštnosti; jedinec jako 
důležitá součást společnosti ( společenství lidí ve vesnici, škole), poznávání vlastního 
kulturního zázemí, respektování kulturních tradic jiných lidí  
 
2. Lidské vztahy 
- chápat právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci při toleranci rozdílné kulturní, 
sociální, náboženské nebo generační příslušnosti. Umět se dobře začlenit v rodině, skupině 
vrstevníků. Uplatňovat principy slušného chování, dobrých mezilidských vztahů – tolerance, 
empatie, solidarita. 
 
3. Etnický původ 
- chápat rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich rovnost. 
 
4. Multikulturalita 
- pochopit užívání cizího jazyka jako prostředku k dorozumívání a prostředku vzájemného 
obohacení; schopnost naslouchat druhým a vstřícný postoj k odlišnostem. 
 
5. Princip sociálního smíru a solidarity 
- chápat otázky základních lidských práv, odmítání diskriminace a předsudků vůči jiným 
etnickým skupinám 
 
Předměty Především v Člověk a jeho svět (PRV,VL – 5. ročník), Jazyk a 

jazyková komunikace (AJ, ČJ), Umění a kultura (HV, VV) 
Nepovinný předmět náboženství 
Napříč všemi předměty  

Projekty, akce Den jazyků, Den zdraví, referáty, prezentace, Vystoupení v DD 
Život školy Výzdoba školy, prezentace na nástěnkách ve škole, udržování 

tradic, besedy, spolupráce s okolními školami, humanitární 
sbírky, výlety, exkurze 
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3.7.5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) 
 
Toto průřezové téma je zapracováno do plánu EVVO, který se prolíná výukou všech 
předmětů. Některá témata s ekologickou tématikou jsou zpracována v rámci projektového 
vyučování. Kromě začlenění tematických okruhů do jednotlivých předmětů formou besed, 
řízené diskuze, prezentací žáků, probíhá ve škole třídění odpadů ve třídách a velký sběr 
starého papíru. Každoročně škola organizuje úklid naší obce v rámci projektu Den Země.  
Environmentální výchova je uplatňována také v rámci mimoškolních aktivit pořádaných ve 
spolupráci se sdružením Korálek (občanské sdružení rodičů a přátel školy). 
Environmentální výchova vede děti k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a 
především k uvědomění si vlastní odpovědnosti za životní prostředí, ve kterém žijeme.  
Při výuce využíváme především okolní prostředí školy. 
 
1. Ekosystémy 
- les, pole, lidská obydlí, vodní zdroje – význam, změny vlivem člověka, způsoby 
hospodaření , ohrožení 
 
2. Základní podmínky života 
- voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje (vztahy, význam, 
ochrana) 
 
3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
- zemědělství, doprava, průmysl, odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny 
v krajině 
 
4. Vztah člověka k prostředí 
- naše obec, životní styl, prostředí a zdraví 
 
Předměty Člověk a jeho svět (PRV, PŘ, VL) 

Umění a kultura (HV, VV) 
Člověk a zdraví (TV) 
Člověk a svět práce (PČ) 
 

Projekty, akce Den Země, Výroba ručního papíru, poznávání rostlin, živočichů, 
Projekty (např. Stromy, Voda) 

Život školy Třídění odpadu ve třídách, sběrové akce, prezentace na 
nástěnkách, exkurze, výstavy, prezentace, péče o okolí školy 

 
 
 
3.7.6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (Med.V) 
 
Má nejbližší vazbu na oblast Jazyk a jazyková komunikace. K jejich realizaci přispívá 
návštěva divadelních, filmových představení, koncertů, řízené besedy a diskuze, tvorba 
vlastních referátů, prezentací, vyhledáváním aktualit, využíváním internetu a v budoucnu také 
multimediální tabule. Toto téma realizujeme také formou tvorby školního časopisu, který je 
připravován školní redakční radou a alespoň jednou ročně probíhá celoškolní redakční 
projektový den. Svými výtvarnými pracemi žáci od 1. po 4. k tvorbě vlastních výstav jak ve 
školní galerii, tak ve veřejných prostorách naší obce. Dále jsou pořádány školní besídky, 
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jarmarky, představení, žáci se účastní různých soutěží a vystoupení, kterými  reprezentují 
školu.  
Media a komunikace představují zdroj zkušeností, prožitků a poznatků. Učíme žáky umět 
zpracovat, vyhodnotit a využívat podněty přicházející z okolního světa.Snažíme se učit děti 
základům mediální gramotnosti, což je především schopnost analyzovat nabízená sdělení a 
využít jejich podněty. Kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení se dětí učí také v rámci 
třídnických hodin (komunitních kruhů), které na 1. stupni jsou součástí výuky. 
 
1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
- pěstování kritického přístupu k reklamě a zpravodajství, rozlišování zábavních prvků od 
informativních a společensky významných 
 
2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
- různé typy sdělení, jejich rozlišování, rozdíl mezi reklamou a zprávou 
 
3. Fungování a vliv médií ve společnosti 
- vliv medií na každodenní život, role médií v každodenním životě jedince 
 
4. Tvorba mediálních sdělení 
- jednoduchá zpráva do školního časopisu, plakáty a pozvánky na školní akci 
 
Předměty Jazyk a jazyková komunikace (ČJ) 

Umění a kultura (HV, VV) 
 

Projekty, akce Redakční den (3. a 4. roč.), plakáty a pozvánky na školní akce, 
diskuze, reportáže, reklama 

Život školy Vystoupení pro veřejnost, den otevřených dveří, komunitní kruh, 
novinářský kroužek, besedy, návštěva divadel, film. představení, 
hudební a výtvarné soutěže 
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4. Učební plán 

4.1. Tabulka učebního plánu 
 
Učební plán pro 4. ročníky 1. stupně – ŠVP Korálek ke korálku 

ročník Vzdělávací oblasti Vyučovací 
předměty 1. 2. 3. 4. 

Dotace 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a 
literatura 

8 9 9 7 33 

 Anglický jazyk 
 

1 1 3 3 8 

Matematika a její aplikace Matematika 
 

4 5 5 5 19 

Informační a komunikační technologie Informatika - - - - 0 
Člověk a jeho svět Prvouka 

 
2 2 3 - 7 

 Vlastivěda 
 

- - - 2 2 

 Přírodověda 
 

- - - 2 2 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4 
 Výtvarná výchova 1 1 1 2 5 
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 1 1 1 4 
Celková dotace 
 

20 22 25 25 92 

(výhledový plán pro 1. stupeň) 
ročník Vzdělávací oblasti Vyučovací 

předměty 1. 2. 3. 4. 5. 

dotace 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a 
literatura 

8 9 9 7 7 40 

 Anglický jazyk 
 

1 1 3 3 3 11 

Matematika a její aplikace Matematika 
 

4 5 5 5 5 24 

Informační a komunikační technologie Informatika - - - - 1 1 
Člověk a jeho svět Prvouka 

 
2 2 3 - - 7 

 Vlastivěda 
 

- - - 2 2 4 

 Přírodověda 
 

- - - 2 2 4 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 
 Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 
Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 
Celková dotace 
 

20 22 25 25 26 118 
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Poznámky k rámcovému učebnímu plánu:  
 
Rámcový učební plán (RUP) pro základní vzdělávání závazně stanovuje:  

• začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. stupni 
(v 1. – 5. ročníku) a na 2. stupni (v 6. – 9. ročníku)  

• minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) na daném   

   stupni základního vzdělávání  

• povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky na daném stupni průřezová témata  

• disponibilní časovou dotaci  

• celkovou povinnou časovou dotaci pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání  

• poznámky ke vzdělávacím oblastem (vzdělávacím oborům) v RUP  

 

Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeň základního vzdělávání na 
118 hodin. Celková povinná časová dotace uvedená v RUP představuje maximální povinnou 
týdenní časovou dotaci na daném stupni základního vzdělávání. 

  
Při konstrukci učebního plánu v ŠVP a realizaci výuky musí být dodrženy dvě 
podmínky:  
• musí být dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního vzdělávání - 

 118 hodin pro 1. stupeň 
• nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky 
základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, 3. – 5. ročník 26 hodin) 

• současně se stanovuje minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky základního 
vzdělávání takto: 1. a 2. ročník 18 hodin, 3. – 5. ročník 22 hodin 

Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti 
(vzdělávací obory) a disponibilní časovou dotací.  

Minimální časová dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) je závazná. 
Číslo udává, kolik hodin týdně musí škola minimálně věnovat dané vzdělávací oblasti 
(vzdělávacím oborům) na příslušném stupni základního vzdělávání.  

Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 14 
hodin.  

Výuka probíhá převážně ve dvou  kmenových učebnách,ve kterých se učí vždy po dva 
spojené ročníky. Organizační struktura se mění při realizaci projektového vyučování. 

V současné době vyučujeme 1. – 4. ročník. Časovou dotaci jsme stanovili s ohledem na 
Učební plán spádové školy ( ZŠ Pustá Polom). Výhledově uvažujeme o zanechání 5. ročníku 
na naší škole, abychom zajistili ucelenost našeho ŠVP.  
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4.2. Poznámky ke vzdělávacím oblastem 
 
 
4.2.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována ve vyučovacích předmětech  
Český jazyk a Cizí jazyk. 
 
Český jazyk a literatura 

• vyučovací předmět je zařazen povinně do všech ročníků 1. stupně.  
V 1. ročníku má komplexní charakter. 
Ve 2. – 4.(5.) ročníku má složky specifického charakteru ( o časové dotaci jednotlivých  
složek rozhoduje vyučující): 

       -  Jazyková výchova 
       - Komunikační a slohová výchova 
       - Literární výchova 

 
Psaní se vyučuje v menších časových celcích dle uvážení vyučujícího. 
Ve všech ročnících se v rámci předmětu realizují všechna průřezová témata. 
 

Cizí jazyk 
• předmět s časovou dotací 3 hodiny týdně je zařazen povinně od 3.ročníku. S jeho 

zařazením je možné začít při zájmu žáků a souhlasu jejich rodičů i v nižších ročnících. 
  V našem ŠVP jsme zařadili výuku cizího jazyka od 1. ročníku ve formě krátkých vstupů 

v celkové časové dotaci 1 hodina týdně. 
Nabízíme výuku anglického jazyka, aby byla zajištěna návaznost na vzdělávání při přechodu 
na 2. stupeň. 
V rámci výuky cizího jazyka se realizují průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech a Multikulturní výchova. 

 
4.2.2. MATEMATKA A JEJÍ APLIKACE 
 

• Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech 
ročnících základního vzdělávání.  

Od 1. ročníku se v rámci výuky realizuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. 
 
4.2.3. IINFORMAČNÍ A KOMUNIKA ČNÍ TECHNOLOGIE 

• učivo v 1. – 4. ročníku je realizováno jako součást jiných vyučovacích předmětů; 
Spolupracujeme se spádovou školou – ZŠ a MŠ Pustá Polom, která má zařazenu ve svém 
učebním plánu 1 hodinu týdně v 5. ročníku. 
 
4.2.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

• realizuje se v 1. – 3. ročníku ve vyučovacím předmětu prvouka a ve 4. – 5. ročníku 
v předmětech přírodověda a vlastivěda, tedy ve všech ročnících 1. stupně základního 
vzdělávání. 

Ve všech ročnících jsou v rámci výuky realizována všechna průřezová témata jednak formou 
projektů, jednak integrací do obsahu předmětů. 
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4.2.5. UMĚNÍ A KULTURA 
• realizuje se v samostatných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná 

výchova, které jsou zařazeny ve všech ročnících. 
Od 1. ročníku se v rámci výuky realizuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, 

Multikulturní výchova, Mediální výchova a Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech. 

 
4.2.6. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

• tělesná výchova je zařazena do všech ročníků, její týdenní časová dotace nesmí klesnout 
pod 2 vyučovací hodiny; 

• výchova ke zdraví je realizována zejména v tělesné výchově, prvouce a přírodovědě. 
 

4.2.7. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
• učivo vzdělávací oblasti se realizuje ve všech ročnících jako samostatný předmět 

pracovní činnosti. 
 

 
 
4.3. Doplněk vzdělávací činnosti 
 
Nepovinné předměty 
 
• výuka Náboženství – výuka je realizována pokud se jí zúčastní nejméně 7 dětí. Obsah 

tohoto předmětu viz přílohy  
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5. Učební osnovy 

Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován 
prostřednictvím jednotlivých předmětů: 
• předměty povinné pro všechny žáky (např. ČJ, M) 
• předměty nepovinné – Náboženství (tvoří je nabídka nad povinný standard, žáci si je 

zvolit mohou, ale nemusí) 
V současné době vyučujeme  1. – 4. ročník základní školy, proto jsme rozpracovali učební 
osnovy pouze pro 1. – 4. ročník s ohledem na osnovy 5. ročníku ŠVP pro ZV naší spádové 
školy ZŠ a MŠ Pustá Polom. 
Charakteristika vzdělávacích oblastí a cílové zaměření vzdělávacích oblastí je popsána  
v RVP ZV. 
 
5.1. Jazyk a jazyková komunikace 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti: 
 
Oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím 
procesu. 
Obsah této oblasti se realizují ve vzdělávacích oborech: Český jazyk a literatura 
        Cizí jazyk  
Dovednosti získané v těchto vzdělávacích oborech jsou důležité nejen pro kvalitní jazykové 
vzdělávání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. 
 
 
Český jazyk a literatura  
Vzdělávací obor má komplexni charakter. Pro přehlednost jej však dělíme do tří hlavních 
složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova  
Český jazyk je nástrojem získávání většiny informací i předmětem poznávání. 
 
Komunikační slohová výchova – žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst 
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit, rozhodovat se na základě přečteného nebo 
slyšeného textu, analyzovat jej a kriticky posoudit obsah. 
 
Jazyková výchova – žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné 
podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému uvažování, 
které je předpokladem srozumitelného vyjadřování. 
 
Literární výchova – žáci poznávají prostřednictvím četby s různými literárními druhy, učí se 
vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o přečteném. Učí se rozlišovat 
literární fikci od skutečnosti. 
 
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách.Cíle vzdělávacího oboru jsou naplňovány také 
návštěvami místní knihovny, prací s knihou, texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj 
komunikačních dovedností. 
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Cizí jazyk 
Přispívá k chápání, prohlubování a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 
 
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení 
mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a budoucím uplatnění. 
Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidi jiných zemí i jejich odlišné kulturní 
tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a 
vytváří podmínky pro spolupráci na mezinárodních projektech. 
 
Úspěšnost jazykového vzdělávání je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce 
mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků 
stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 
 
 
5.1.1. ČESKÝ JAZYK 
 
Cílové zaměření vyučovacího předmětu:  
 
Vzdělávání směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. 

� chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a 
kulturní vývoj, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a 
jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání 

� rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního 
zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 

� vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 
informací, k vyjádření potřeb a prožitků a ke sdělování názorů 

� zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a 
rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

� získání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti  
� zvládnutí práce s jazykovými a literárními texty, které jsou přiměřeny mladšímu 

školnímu věku 
� sdílení čtenářských zážitku, rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům 

uměním založených na uměleckém textu, rozvoj fantazie a kreativity, rozvíjení 
emociálního a estetického cítění 

 
 



 - 39 - 

5.1.2. ANGLICKÝ JAZYK 
 
Cílové zaměření vyučovacího předmětu:  
 
Při výuce cizího jazyka jde především o probuzení zájmu o studium jazyka a vytváření 
pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje především na zvukovou 
stránku jazyka. Děti se učí jednoduše a přirozeně reagovat v jednoduchých situacích, snaží se 
porozumět jednoduchému vyslechnutému textu. V tomto období jsou řečové dovednosti 
nadřazeny dovednostem čtení a psaní. V oblasti čtení se děti seznamují s jednoduchými texty, 
učí se pracovat se slovníkem vhodným pro toto věkové období.  
 
Výuka probíhá v menších skupinách. I v tomto předmětu využíváme možností smíšených 
věkových skupin, které nabízí výuka v malotřídní škole. Starší děti procvičují probranou látku 
výukou mladších dětí. Výuka anglického jazyka je zařazena od 1. ročníku v časové dotaci 
1 hodina týdně. Výuku je možné vést také v kratších časových celcích rozložených do celého 
týdne. 
 
Na konci 1. stupně základního vzdělávání žák: 

� vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 
� rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 
� rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 
� pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou 

osob s dostatkem času pro porozumění 
� používá abecední slovník 
� rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům 
� čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní 

zásobu 
� vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku 
� používá dvojjazyčný slovník 
� sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a 

odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů 
� reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché 

konverzace 
� obměňuje jednoduché krátké texty se zachováním smyslu textu 
� aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví, rozloučí se s dospělým 

kamarádem, poskytne požadovanou informaci 
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5.2. Matematika a její aplikace 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti: 
 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především 
na aktivních činnostech a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a 
dovednosti potřebné v praktickém životě. 
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a 
pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, 
algoritmy,  terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři 
tematické okruhy.  
V tematickém okruhu Čísla a početní operace si žáci osvojují aritmetické operace v jejich 
třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové 
porozumění. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a 
zaokrouhlováním. 
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy 
změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa. Změny a závislosti žáci 
analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují 
matematickým předpisem. 
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické 
útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se 
vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině, učí se 
porovnávat, odhadovat, měřit délku, obvod a obsah, zdokonalovat svůj grafický projev. 
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, 
jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské 
matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat 
všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit 
problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a 
podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž 
obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní 
schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně 
úspěšní. 
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný 
počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což 
umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v 
rýsovacích technikách. 
Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. 
 
5.2.1. MATEMATIKA 
 
Cílové zaměření vyučovacího předmětu:  
 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka k: 

� využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, 
měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 

� rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si 
nezbytných matematických vzorců a algoritmů 

� rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování 
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      a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů 
� rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních 

matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na  
základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů 

� vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení 
úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu 

� vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti 
s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování 
matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její 
matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna 
situace může být vyjádřena různými modely 

� provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného 
postupu 

� k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám 
úlohy nebo problému 

� přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 
� prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu 
� rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících 

situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání 
možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby 

� rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné 
sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti 
a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo 
pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů 

 
 



 - 55 - 

5.3. Informační a komunikační technologie 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti: 
 
Vzdělávací oblast Informa ční a komunikační technologie umožňuje všem 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 a v praktickém životě. 
 
V našem ŠVP není tato oblast zatím zařazena jako samostatný předmět, jelikož vyučujeme 
pouze 1. – 4. ročník. Prvky této oblasti zařazujeme především do předmětů český jazyk, 
anglický jazyk, matematika, přírodověda, prvouka a vlastivěda. Spolupracujeme s naší 
spádovou základní školou v Pusté Polomi, kde mají Informační a komunikační technologii 
zařazenu jako samostatný předmět v 5. ročníku.  
 
Očekávané výstupy Učivo 
Využívá základní standardní funkce počítače Seznámení s počítačem (z čeho se počítač  
a jeho neběžnější periferie skládá (monitor, klávesnice, myš), tiskárna, 
Respektuje pravidla bezpečné práce  Zapnutí a vypnutí počítač  
s hardwarem a softwarem Hardware, software – legální software 
Ovládá a aktivně využívá výukové programy Práce s výukovými předměty 
  
Pracuje s textem a obrázkem v textovém a  Tvorba dokumentu, oprava dokumentu,  
grafickém editoru ukládání  a otvírání dokumentu 
 Označování pomocí nástroje výběr, 
 kopírování, mazání  
  
Při vyhledávání informací na internetu používá Vyhledávání pomocí klíčových slov, 
jednoduché a vhodné cesty stahování textu, obrázků 
  
Komunikace pomocí internetu či jiných Elektronická pošta 
běžných komunikačních zařízení - nový dopis, úprava textu, přečtení dopisu,  
 odpověď, přílohy, mazání nepotřebných  
 zpráv, přeposlání, adresář 
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5.4. Člověk a jeho svět 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti: 
 
Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, 
vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i 
současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. 

� Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní 
zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání.  

� Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a 
souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své 
nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy 
a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných 
věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a 
přemýšlet o nich.  

� Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí 
vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho 
přednostem i problémům, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do 
budoucnosti. 

�  Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci 
učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a 
podněty jiných. 

� Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z 
konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů 
jednání a rozhodování. K tomu  významně přispívá i osobní příklad učitelů. 

�  Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se 
stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, 
pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních 
i režimových návyků. 

 
Vzdělávací obsah oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů:  
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, 
vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. 
Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové 
i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu, 
praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností 
žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k 
místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného 
chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity 
mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se 
lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, 
ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). 
Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana 
demokratického státu. 
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč 
se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se 
život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od 
nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v 
historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o 
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kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně 
vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své 
rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky 
regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 
soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i 
neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří 
jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, 
kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického 
poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, 
učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, 
hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k 
trvale udržitelnému rozvoji. 
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. 
Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a 
nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají 
základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném 
chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví 
jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý 
člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví 
je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že 
pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší model. situace. 
 
Tuto oblast vyučujeme ve třech předmětech: 

 prvouka (1.- 3. ročník)  – spojení všech tématických okruhů 
 přírodověda (4. – 5.ročník)  – Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví 
 vlastivěda (4. – 5. ročník)  – Lidé kolem nás, Lidé a čas 

 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka k: 

� utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 
� orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, 

zeměpisných a kulturních informací 
� rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 
� poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a 

jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných 
pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů  

� samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a 
bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své 
jedinečnosti 

� utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností 
aktivního uplatnění při jejich ochraně 

� přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
� objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu 

mohl uspět 
� poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, 

účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
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5.5. Umění a kultura 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti: 
 
Pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem 
poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a 
interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje 
mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. 

� Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně 
vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k 
prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu 
komunikace. 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – 
tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, 
cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici. K jejich realizaci nabízí výtvarná 
výchova vizuálně obrazné prostředky. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je 
žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své 
odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 

� Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu 
vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. 

Hudební činnosti vedou k rozvoji jeho hudebních schopností, jež se následně projevují 
individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, 
instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při 
sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při 
souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a 
pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ 
hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. 
 
5.5.1.  VÝTVARNÁ VÝCHOVA  
 
Cílové zaměření vyučovacího předmětu:  
Vzdělávání vede žáka k: 

� pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 
svébytného prostředku komunikace 

� chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 
lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně 
jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, 
kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot 

� spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu 
přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním 
projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností 

� uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, 
k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 
emocionálního života  

� zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu 
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v 
mnohotvárném světě



 - 77 - 

 5.5.2.   HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
Cílové zaměření vyučovacího předmětu:  
Vzdělávání vede žáka k: 

� pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 
svébytného prostředku komunikace 

� chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 
lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně 
jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, 
kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot 

� spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu 
přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním 
projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností 

� uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, 
k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 
emocionálního života  

� zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu 
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v 
mnohotvárném světě 
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5.6. Člověk a zdraví 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti: 
 
Přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), 
s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Tato vzdělávací 
oblast směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu 
zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubků problémů spojených s nemocí či jiným 
poškozením zdraví. 
 
Obsah vzdělávací oblasti se prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí (především Člověk a 
jeho svět), které ho obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. Na 1. stupni je tato 
oblast realizována především ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova. 
 
5.6.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
Cílové zaměření vyučovacího předmětu:  
 
V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje 
vyučovací úsilí učitele a učební činnost žáků v tělesné výchově k tomu, aby: 

� si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i 
správné držení těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně 
orientované zdatnosti, 

� se orientovali v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví 
člověka, 

� v problematice zjišťování potřebných ukazatelů zdatnosti a pohyblivosti a 
uměli své poznatky využít při začleňování pohybu do denního režimu, 

� zvládali základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění 
zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve známém i 
méně známém prostředí, 

� kladně prožívali osvojované pohybové činnosti a využívali je s pomocí 
dospělých nebo samostatně jako prostředek překonávání aktuálních 
negativních tělesných či duševních stavů a dlouhodobější zdravotní prevence i 
jako předpoklad pro vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám, 

� si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a jiných pohybových 
aktivitách a uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití i přátelské 
meziosobní vztahy. 

Všechny naznačené cíle by měly ústit do pozitivního vztahu žáka k pohybovým 
aktivitám jako základnímu prostředku dlouhodobého ovlivňování aktivního zdraví a 
projevit se v návyku pravidelného využívání pohybových činností různého zaměření v 
každodenním životě moderního člověka, v jeho životním stylu. 
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5.6.2. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 
Cíle: 

� orientovat se v otázkách aktivního zdraví, osvojené dovednosti umět uplatnit ve 
vztahu k sobě i k jiným lidem 

� chápat fyziologické, psychické a sociální změny spojené s dospíváním, umět na ně 
přiměřeně reagovat a s tím kultivovat své chování 

� získat dovednost orientace v krizových situacích (zneužívání návykových látek, 
osobní bezpečí), rozpoznávat, předcházet, zaujímat žádoucí postoje a volit správná 
řešení ve prospěch svého zdraví 

� umět si za pomoci dospělého organizovat svůj denní pracovní i odpočinkový režim 
(podpora zdravého životního stylu) 

 
Vzdělávací oblast „výchova ke zdraví“ prolíná přirozeně školním rokem napříč všemi ročníky 
a každodenními výchovně vzdělávacími činnostmi školy. Na 1. stupni není samostatným 
průřezovým tématem ani předmětem. Je součástí výchovně vzdělávací oblasti – Člověk a jeho 
zdraví. Objevuje se především v předmětu tělesná výchova. 
 
S tematikou výchovy ke zdraví jsou děti seznamovány: 

� ve vyučování příslušných předmětů (prvouka, vlastivěda, přírodověda), kde je dán 
časový prostor osnovami vzdělávacího programu  

� ve výuce výchov – TV, HV, VV, PČ (v tvořivých výchovách tematicky zaměřené 
tvůrčí aktivity) 

� v organizaci denního režimu školy (třídy) – řády, pravidla, dohody 
� při činnosti dětí v nabízených zájmových útvarech (rozvoj všestranných zájmů dítěte – 

prevence sociopatologických jevů) 
� při mimoškolních činnostech a aktivitách 
� při slavnostech a školních tradicích 
� při komunikativních činnostech (besedy, diskusní kruhy, raníčky, volné psaní, užívání 

různých forem hodnocení – ankety, plakáty, dotazníky, slovní hodnocení)  
� formou třídních a celoškolních projektů zaměřených na výchovu ke zdraví 
� žáci 3. a 4. ročníku se účastní kurzu (3 lekce) Mladý zdravotník pod vedením 

profesionálního zdravotníka 
� žákům 3. a 4. ročníku je nabídnuta možnost v rámci volnočasových aktivit pracovat 

v kroužku Mladý zdravotník. 
 

Zdraví a osobní hygiena, režim dne, první pomoc 
 
Výstup: 

� chránit své zdraví dodržováním základních hygienických zásad, některých zdravotně 
preventivních opatření a uplatňováním zdravého způsobu života (za pomoci rodičů a 
učitele) 

� poskytnout základní péči nemocnému členu rodiny (jen úkony odpovídající věku 
žáků) 

� dbát o pravidelnou tělesnou a intimní hygienu a uvědomovat si zdravotní důsledky 
jejich zanedbávání nesprávného provádění 

� vhodně naplňovat svůj denní režim – uplatňovat zásady zdravé výživy, dostatek 
odpočinku, optimální délky spánku, přiměřeného množství tělesného pohybu aj. (s 
pomocí učitele a rodičů) 

� poskytnout první pomoc u lehčích poranění a ovládat základní obvazovou techniku 
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� vhodné a nevhodné prostředí, oblečení a vybavení (pro pohybové činnosti, odpočinek, 
práci) 

 
Výživa a zdraví 
 
Výstup: 

� uvést základní složky potravin a orientovat se v jejich významu pro organismus 
� uvědomovat si souvislosti mezi vysokou spotřebou tučných, sladkých, slaných 

pokrmů a civilizačními chorobami (obezita, srdeční choroby aj.) 
� uvědomovat si rozdíly mezi stravovacími zvyklostmi v rodině a doporučovanými 

zásadami zdravé výživy 
� umět zhodnotit reklamu z hlediska výživy podporující zdraví (s pomocí učitele) 
� zkontrolovat při nákupu a skladování poživatin v domácnosti datum výroby, záruční 

lhůtu, neporušenost obalů 
� uplatňovat základní pravidla společenského chování při stolování 

 
Základy rodinné a sexuální výchovy 
 
Výstup: (převládající dovednosti v 5 ročníku v rámci tematického celku přírodovědy Člověk, 
jeho životní podmínky a vztahy k prostředí) 

� chápat význam dobrého soužití pro vytváření společných mravních zásad a pravidel 
chování v rodině – vzájemná pomoc, důvěra a úcta, zabezpečení zdravého vývoje dětí, 
jejich ochrana a péče o ně 

� porozumět skutečnosti, že složení rodiny se v průběhu života mění, všichni členové 
rodiny nemusí žít stále pohromadě, že většina lidí se rozhoduje s někým trvale žít a 
uzavřít manželství, které někdy selže a v krajním případě se řeší rozvodem 

� uvědomovat si základní práva a povinnosti jednotlivých členů rodiny a vědět, že jejich 
naplňování přispívá k dobrým rodinným vztahům 

� orientovat se ve vztazích mezi lidmi a chápat, že přátelství je založeno na důvěře, 
pomoci, společných zájmech a umění odpouštět 

� chovat se asertivně, tj. umět otevřeně a klidně říct, jak se cítím, co potřebuji, co chci a 
nechci, umět ustoupit nebo řešit situaci kompromisem 

� znát základní rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, včetně pohlavních orgánů 
� uvědomovat si změny probíhající v těle dívek a chlapců v období puberty (druhotné 

pohlavní znaky, menstruace, poluce), chápat změny v jejich chování 
� orientovat se v otázkách vývoje dítěte před narozením a při jeho příchodu na svět 
� uvědomovat si, že dospělí lidé, kteří se mají rádi a patří k sobě, se často líbají, objímají 

a laskají a dávají si tak najevo svou lásku 
� vědět, že o intimních záležitostech se na veřejnosti běžně nehovoří, a uvědomovat si 

nevhodnost vulgárních slov, především v souvislosti s pojmenováním pohlavních 
orgánů 

� znát základní příčiny onemocnění AIDS – virus HIV a cesty přenosu 
� uvědomovat si, že jen někteří dospělí jsou oprávněni dotýkat se těla dítěte – rodiče při 

koupání, oblékání nebo lékař při vyšetřování, že k pohlavnímu zneužití dochází, 
jestliže starší nebo silnější osoba si prohlíží nebo se dotýká pohlavních orgánů dítěte, 
aniž by k tomu byla oprávněna, že všechny pohlavní aktivity s dítětem, které 
nedovršilo 15 let, jsou trestné (posunutí hranice na 14 let v úvaze) 

� vědět, že některé informace o lásce, přátelství a rodičovství ztvárněné v televizi 
(časopisech apod.) neodpovídají běžně skutečnosti 
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Prevence zneužívání návykových látek 
 
Výstup: 

� respektovat skutečnost, že léky proti bolestem, na spaní, na uklidnění a léky 
předepsané jiné osobě nesmí užívat bez doporučení lékaře a vědomí (souhlasu) rodičů 

� vědět o škodlivých účincích legálních a nelegálních návykových látek na zdraví 
� uvědomovat si, že zneužívání návykových látek ohrožuje bezpečnost v dopravě 
� čelit tlaku vrstevníků při nabízení návykových látek a ovládat některé způsoby 

odmítání (cigaret, alkoholu aj.) 
� vyhledat adresy a telefonní čísla odborných služeb a kontaktovat se s nimi 

 
Osobní bezpečí 
  
Výstup: 

� rozpoznávat možná nebezpečí ohrožující zdraví a vědět, že dítě má právo na své 
bezpečí a nikdo mu nesmí ubližovat ani ho týrat, svěřit se důvěryhodné dospělé osobě 

� účelně se chovat v případě osobního ohrožení, tj. křičet, rychle odejít, utéci, použít 
nečekaný protiútok aj. 

� uvědomovat si, že někteří lidé využívají různé „triky“, aby přiměli děti k určitému 
chování 

� chápat, že setkání s lidmi agresivními, pod vlivem alkoholu a drog znamená pro děti 
možné nebezpečí 

� vědět o nebezpečných místech v blízkém okolí a svým chováním umět předcházet 
možným nebezpečím 

� používat adresy a telefonní čísla odborných institucí poskytujících pomoc v nesnázích 
a kontaktovat se s nimi v případě potřeby 
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5.7. Člověk a svět práce 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti: 
 
Oblast postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních 
uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a 
profesní orientace žáků. 
Zaměřuje se na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o 
důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Je založena na 
tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. 
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy:  

� Práce s drobným materiálem 
� Konstrukční činnosti  
� Pěstitelské práce 
� Příprava pokrmů 

Žáci se 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. Ve všech tematických 
okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
 
5.7.1. PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 
Cílové zaměření vyučovacího předmětu:  
 
Vzdělávání vede žáky k: 

� pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 
� osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k 

organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i 
v běžném životě 

� vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních 
nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku 

� poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní 
činností člověka 

� autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému 
postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí 

� chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci a k rozvíjení 
podnikatelského myšlení 

� orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení 
potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního 
profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 
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6. Hodnocení  žáků a autoevaluace školy 

6.1 Hodnocení žáků 
 

6.1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA A ZÁSADY PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI 
ŽÁKŮ 
 

� Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je hodnocení žáků. Hodnocení je 
běžnou činností, kterou učitel vykonává průběžně po celý školní rok.  

� Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které 
získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, 
co se naučil, v čem se zlepšil a v čem chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí 
být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil. 

� Hodnocení nesmí být založeno na srovnávání žáka s jeho spolužáky, mělo by se 
soustředit na individuální pokrok každého žáka, na hodnocení naplnění předem 
stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je také hodnocení jeho 
chování a projevů. Celkově hodnocení žáka ve škole nesmí snižovat důstojnost a 
sebedůvěru žáka. 

� V současné době používáme pro celkové hodnocení klasifikaci. Slovní hodnocení 
používáme v průběhu hodiny, při hodnocení projektů nebo jako komentář ke 
známce. Pouze na žádost rodičů a doporučení PPP se u žáků se SPU používá 
hodnocení slovní také pro celkové hodnocení. U průběžného hodnocení používáme 
různé formy od klasifikace, přes bodové hodnocení, slovní vyjádření až po 
sebehodnocení žáků. Usilujeme o vytvoření podmínek pro postupné přijetí slovní 
hodnocení. Přechází – li žák na jinou školu musí být klasifikován stupni 1-5. 

� Každému hodnocení závazně předchází jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli 
vzdělávání a k nim náležejících kritérií. Žák má právo vědět, v čem a proč bude 
vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi 
vzdělávacího procesu hodnocen. 

� Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole. Považujeme 
sebehodnocení za významnou kompetenci, kterou chceme žáky naučit. 

� Uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt, soustředíme se na 
individuální pokrok každého žáka. 

� Hodnotíme jen to, co jsme žáky naučili a co uvádí osnovy školního vzdělávacího 
programu, významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žák má 
možnost chybu najít a samostatné ji opravit. 

� Vyvážené hodnotíme a promítáme do klasifikace a hodnocení vědomosti, 
dovednosti, postoje, postupy, práci s informacemi, úroveň komunikace, tvořivost, 
aktivitu a iniciativu žáka.  

� Upřednostňujeme zkoušení v rámci skupiny, komunitního kruhu apod. před 
klasickým zkoušením před tabulí. 

� Tradiční ústní zkoušení u tabule nahrazujeme efektivnějšími způsoby zjišťování 
žákovských vědomostí a dovedností.  

� Ačkoliv závěrečné rozhodnutí o známce je na vyučujícím, děti se od začátku 
přibírají k diskusi o známce, aby jim byla jasná hodnotící kritéria a dál se 
posilovala jejich dovednost sebehodnocení. 

� Pro přípravu na souhrnnější písemné práce se využívá kooperativní vyučování, kde 
skupina zodpovídá za to, že látce rozumí všichni členové skupiny. 
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� Proto se skupinová práce zásadně nehodnotí známkou, tu získává žák pouze za 
individuální výkon. 

� Uvedená základní východiska a zásady pro hodnocení a klasifikaci jsou 
závazná pro všechny vyučující. 

� Hodnocení a klasifikaci chování žáka navrhuje třídní učitel po projednání 
s učiteli, kteří v daném ročníku vyučují, a s ostatními pedagogickým pracovníky 
školy. Rozhoduje o něm ředitel po projednání v pedagogické radě.  

� Třídní učitel vychází z úrovně dodržovaných pravidel chování, jak jsou uvedena 
v řádu školy. Bere v úvahu motivační funkci hodnocení a klasifikace chování, 
přihlíží k účinnosti předešlých výchovných opatření.  

� Ve škole jsou žáci hodnoceni a klasifikováni za své chování v době vyučování. 
Porušil-li žák zásadním způsobem pravidla společenského a lidského chování mimo 
vyučování, zaujmou učitelé vůči takovému chování etický postoj a působí na něj 
výchovně (ve spolupráci s rodinou), případně i na další žáky k vytváření 
společensky hodnotného jednání.  

 
 

6.1.2. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ  
 

� Zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních 
možností dítěte 

� Schopnost řešit problémové situace 
� Úroveň komunikačních dovedností 
� Schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím 

způsobem 
� Změny v chování, postojích a dovednostech 
� Míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje 

 
 
6.1.3. STUPNĚ KLASIFIKACE A HODNOCENÍ 
 
Klasifikace prospěchu žáka: 
 
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5  - nedostatečný 
                                              
Klasifikace chování: 
 
1 – velmi dobré,  2 – uspokojivé,  3 - neuspokojivé  
Stupně celkového hodnocení žáka na vysvědčení: 
 

a) 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 stanoveným školním vzdělávacím programem není vyšší než 
1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré. 

 
b)  prospěl(a), není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením 
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c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5–
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením  

 
6.1.4. KRITÉRIA A UKAZATELE PRO JEDNOTLIVÉ STUPN Ě HODNOCENÍ 
CHOVÁNÍ 
 
Stupeň 1 (velmi dobré) 
 
Žák dodržuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování. Jedná slušně, 
taktně, zdvořile a ohleduplně, respektuje ostatní. Ojediněle se dopustí drobných přestupků 
proti pravidlům školního řádu a požadovaného chování. 
 
Stupeň 2 (uspokojivé) 
 
Žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům 
chování. Případně se dopustí závažnějšího přestupku. Přistupuje k výchovným opatřením 
s projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování. 
 
Stupeň 3 (neuspokojivé) 
 
Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Svým 
chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole. Svá pochybení a 
výchovná opatření buď nepřijímá, nebo je vůči nim apatický a tak se obvykle dopouští dalších 
přestupků. 
 
6.1.5. FORMY OVĚŘOVÁNÍ V ĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŽÁK Ů 
 

� Písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení 
� Ústní zkoušení v rámci diskuze skupiny, v komunitním kruhu, mluvený projev 
� Zpracování referátů a prací k danému tématu 
� Úprava sešitů, samostatné aktivity a domácích úkolů 
� Portfolio žáka (ověřuje a hodnotí pokrok) 
� Výroba pomůcek, modelů 
� Projekty a skupinová práce 
� Soustavné diagnostické pozorování žáka 
 

6.1.6. HODNOTÍCÍ ŠKÁLY 
 
      Pro hodnocení žáků využíváme možnosti klasifikace a tomu odpovídající hodnotící škály: 
x x x x x - Vždy Prakticky bezchybný stav 1 100 - 90% Vynikající, příkladný, 

bezvadný výborný 

x x x x - - Často Převládají pozitivní zjištění, dílčí 
chyby 

2 89 -70% Velmi dobrý, 
nadprůměrný, 
chvalitebný 

x x x - - - Někdy Pozitivní a negativní v rovnováze 3 69 - 40% Průběrný, dobrý 

x x - - - - Zřídka Převaha negativních zjištění, 
výrazné chyby 

4 39 -1 5% Podprůměrný, citelně 
slabá místa, 
dostatečný 

x - - - - - Vůbec Zásadní nedostatky 5 pod 15% Nevyhovující stav, 
nedostatečný 
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Ukazatele jednotlivých stupňů hodnocení: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
 
Získané znalosti, fakta, pojmy a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich souvztažnosti. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. V jeho 
projevu je zřetelná originalita a tvořivost. Bez problémů vykonává vzdělávací činnosti, 
prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, 
pilný. Přesně a výstižně se dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný a 
estetický. Výsledky jeho vzdělávání jsou kvalitní, mohou mít pouze menší nedostatky. Ty 
dovede využít ke svému zlepšení. Je schopen sebekontroly. Dokáže pracovat s informacemi a 
spolupracovat s ostatními. Dokáže samostatně studovat vhodné texty – učit se. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
 
Získané znalosti, fakta, pojmy a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe jejich 
vzájemné vztahy. Samostatně a tvořivě, popřípadě s menší pomocí učitele, uplatňuje osvojené 
znalosti dovednosti při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností někdy žádá drobnou 
pomoc učitele. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, většinou 
prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita, ústní a 
písemný projev mívá jen menší nedostatky ve správnosti, přesnosti nebo výstižnosti. Grafický 
projev je estetický, bez větších nepřesností. Učí se jen s malou dopomocí. Při práci 
s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci 
s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. 
 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
 
V získaných znalostech, faktech, pojmech a zákonitostech má žák mezery. Vyžaduje pomoc 
při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. K výkonu vzdělávacích 
činností potřebuje pomoc učitele. Má problémy si zorganizovat vlastní práci, je méně 
samostatný. Jen někdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Jeho projev je často 
ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, 
neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky 
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší 
nedostatky. V kvalitě vzdělávání se projevují častější nedostatky. Při práci s informacemi má 
častější problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a 
uplatnění. Je schopen studovat podle návodu učitele, při spolupráci s ostatními vyžaduje 
podporu nebo pomoc. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
 
V úplnosti přesnosti osvojení znalostí má žák závažné mezery. Ve vzdělávacích činnostech je 
málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje s chybami. 
Jedině pod dohledem učitele je schopen zorganizovat vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy 
projevuje píli,  snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje ostatní, často i chybně, není tvořivý. 
V kvalitě výsledků vzdělávání se projevují nedostatky, některé si dovede s pomocí učitele 
opravit. Jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné nedostatky ve správnosti a 
přesnosti. Grafický projev je málo estetický. Při práci s informacemi má zásadní problémy, 
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často je nedovede zpracovat. Spolupracuje-li s ostatními, vyžaduje výraznou podporu nebo 
pomoc, nebo je pasivní. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
 
Ve znalostech, faktech, pojmech a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má velmi podstatné 
nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla neprokazuje 
píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáže uplatňovat, 
případně se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné chyby. Jeho myšlení má často logické 
nedostatky. Ústní a písemný projev nebývá často správný, přesný, výstižný. Závažné 
nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede pracovat s informacemi, 
a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže se samostatně učit, spolupracovat s ostatními i přes 
pomoc a podporu. 
 
 
6.1.7. SEBEHODNOCENÍ 
 
Žáci jsou k sebehodnocení vedeni již od 1. ročníku. Sebehodnocení má vést žáka 
k porovnávání se sebou samým, se svým předchozím výkonem a k vytváření obrazu o 
vlastních pokrocích. V 1. a 2. ročníku probíhá nejčastěji ústně při rozhovoru s vyučujícím 
nebo při komunikativních kruzích. Ve 3. ročníku  budeme vyučovat podle týdenních plánů, 
v rámci kterých se žáci učí sebehodnotit pomocí jednoduchých značek. Od 3. ročníku se také 
učí krátkému písemnému vyjádření.  
 
 
 
 
6.1.8. HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZD ĚLÁVACÍMI POT ŘEBAMI 
 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a 
metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, právo na vytvoření nezbytných 
podmínek, které toto vzdělávání umožní, a to na poradenskou pomoc školy a školského 
poradenského zařízení. ( Dále viz. Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných) 
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo 
znevýhodnění. Vhodné je sdělit odpovídajícím způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu 
individuálního přístupu i zohledněného hodnocení a klasifikace každého takovéhoto žáka.  
Žáci integrovaní na základě Doporučení PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na 
základě plnění Individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů a při doporučení 
poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně. 
 
Při slovním hodnocení se uvádí: 

a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami 
- ovládá bezpečně 
- ovládá 
- podstatně ovládá 
- ovládá se značnými mezerami 
- neovládá 
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b) úroveň myšlení 
- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti 
- uvažuje celkem samostatně 
- menší samostatnost myšlení 
- nesamostatné myšlení 
- odpovídá nesprávně i na návodné otázky 
 
c) úroveň vyjadřování 
- výstižné, poměrně přesné 
- celkem výstižné 
- nedostatečně přesné 
- vyjadřuje se s obtížemi 
- nesprávné i na návodné otázky 
 
d) úroveň aplikace vědomostí 
- spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností 
- dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 
- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští 
- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 
 
e) píle a zájem o učení 
- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
- učí se svědomitě 
- k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů 
- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
- pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 
 

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně 
do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky 
školního výkonu dítěte. 
 
 
6.1.9. ZÁVĚR 
 
Jsme si vědomi, že ne všichni žáci dosáhnou stejně dobrého cílového hodnocení a ne všichni 
žáci mohou zvládnout všechno, co si představujeme. Důležité je, aby každý žák rozvíjel své 
individuální schopnosti a dovednosti a aby se cítil ve škole bezpečně. Všímat bychom si měli 
spíše toho, co žák umí než toho, co neumí. Je důležité v hodnocení zaznamenat i malý pokrok, 
který žák udělá. 
 
 
6.2. Autoevaluace školy 
 
Pojem vlastní hodnocení školy znamená zpětnou vazbu o činnosti školy, kterou si škola 
zpracovává. Jde o dlouhodobý proces, který má přinést škole cenné podněty (například pro 
nasměrování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i pro určení dalších potřeb školy).      
Vlastní hodnocení školy není jednorázovým popisem situace ve škole, ale je výsledkem 
dlouhodobého a systematického posuzování v oblastech uváděných ve vyhlášce č. 15/2005 
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Sb. Z tohoto důvodu se ponechává na zpracování vlastního hodnocení školy celý školní rok 
(od projednání struktury v září do projednání zprávy v říjnu následujícího školního roku). 
Předpokladem je, že do zpracování vlastního hodnocení školy budou zapojeni prakticky 
všichni pedagogičtí pracovníci školy. 
 
Vlastní hodnocení školy je zpracováno dle vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, a zaměřeno na: 
 

� cíle, které si stanovila škola v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním 
vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti 

� posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším 
cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících 
právních předpisech 

� oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, oblasti, ve kterých je třeba 
úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření 

 
 
Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: 
 

� podmínky ke vzdělávání 
� průběh vzdělávání 
� podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů 

a dalších osob na vzdělávání 
� řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
� úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům 
 
Informace k vlastnímu hodnocení jsou získávány z těchto zdrojů: 
 

� pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.), dokumentace žáků 
� ankety a dotazníky, které byly předány učitelům, rodičům a žákům 
� rozhovory 
� výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, vzájemná pozorování  
� písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zpráva, záznamy z kontrol) 
� vlastní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost žáků při přechodu na druhý 

stupeň apod.) 
� SWOT analýza 

 
 
6.2.1. VYUŽITÍ VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY 
 
a) Posilování sounáležitosti pracovníků školy 
- všem pracovníkům, kteří je realizují, umožňuje nepřímo podílet se na rozhodovacích 
procesech školy, což podporuje jejich ztotožnění se se školou 

 
b) Sebekontrola a zpětná vazba vedení školy 
- zpětná vazba, která se prostřednictvím vlastního hodnocení školy získává, přispívá ke 
zlepšování nebo alespoň udržení stávajícího stavu školy. 
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c) Informace pro partnery školy 
- prostřednictvím zprávy o vlastním hodnocení  škola poskytuje aktuální informace i ostatním 
partnerům. Aktuální informace, které o sobě škola poskytuje, jsou tak nejen dobrou reklamou, 
ale hrají významnou roli i ve vztahu školy s jejím okolím. 

 
d) Příprava na externí evaluaci 
- se zprávou o vlastním hodnocení školy je při externím hodnocení seznámena skupina 
externích hodnotitelů – je třeba jim ukázat, že známe své kvality, ale současně i své 
nedostatky, a že pracujeme na zjednání jejich nápravy. U zodpovědně vypracovaného 
vlastního hodnocení můžeme předem předpokládat, jaké výsledky bude externí hodnocení 
mít. Při rozcházení vlastního hodnocení školy a skupiny externích hodnotitelů máme téma pro 
diskusi, v níž bychom měli zjistit, proč k rozdílům došlo. Tímto způsobem získaná zpětná 
vazba je dobrá pro realizaci následujícího vlastního hodnocení i pro další zkvalitnění práce 
školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


