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1. Identifikační údaje 
 

Název ŠVP: Škola pro život, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště,  

příspěvková organizace 

 

Sídlo školy:   Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město 

 

Odloučená pracoviště: náměstí Hrdinů 715, Staré Město, 686 03 

    náměstí Hrdinů 1000, Staré Město, 686 03 

  

IČO:    75 022 567 

 

Identif. číslo ředitelství:  IZO 102 743 061 identifikátor zařízení: 600 124 452 

 

Právní forma:   od 01. 01. 2003 příspěvková organizace 

 

Ředitel školy:   Mgr. Jan Zábranský, jmenován od 01. 08. 2018 

 

Zástupci školy:  Mgr. Martina Hatláková, jmenována od 01. 08. 2018 

Mgr. Pavel Turčin, jmenován od 01. 08. 2018   

 

Koordinátorka ŠVP:  Jaroslava Kučová              

 

Kontakt:   telefon 702 278 873, 737 978 416, www.zsstmesto.cz   

e-mail: zsstmesto@zsstmesto.cz 

 

Pracovník pro informace: Jana Trubačíková, hospodářka školy, 

    e-mail: trubacikova@zsstmesto.cz 

 

Součásti školy:  základní škola  kapacita  1 110 

školní družina  kapacita    180 

   školní klub  kapacita    500  

   školní jídelny  kapacita 1 150   

 

Zřizovatel:    Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03, IČO: 567 884 

Starosta: Josef Bazala, telefon: 572 416 402 

           www.staremesto.uh.cz, e-mail: sekretariat@staremesto.uh.cz 

 

Platnost:   od 01. 09. 2006  Číslo jednací:  611/2006 ze dne 31. 08. 2006 

 

Projednán školskou radou: 31. 08. 2006, poslední projednání 31. 08. 2020 

 

Aktualizace:   k 01. 09. 2020 

 

Cílová skupina:  žáci 1. – 9. ročníku 

....................................................................... 

Mgr. Jan Zábranský 

http://www.staremesto.uh.cz/
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2. Charakteristika školy 

2.1. Úplnost a velikost školy: 
Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, je největší 

úplnou základní školou na Uherskohradišťsku. Nachází se v možném centru bývalé 

Velkomoravské říše a navazuje na její tradice. 

Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní klub. Výuku podle školního 

vzdělávacího programu jsme zahájili ve školním roce 2006/2007, v 6. – 9. ročníku je vždy jedna 

třída zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a informatiky. 

Kapacita školy je 1 110 žáků, v současnosti ji navštěvuje téměř 800 žáků.  

O provoz se stará 12 správních zaměstnanců, ve dvou jídelnách vaří 12 kuchařek (jsme 

i výdejnou pro dvě místní mateřské školky). 

 

2.2. Podmínky školy:  
 Pro výuku využíváme tři budovy. Dvě starobylé na náměstí Hrdinů navštěvují žáci 

I. stupně. Třetí panelová se nachází na nedalekém sídlišti Komenského, chodí do ní žáci II. stupně.  

V budově na nám. Hrdinů č. 715 jsou první a druhé třídy a čtyři oddělení školní družiny. 

V budově číslo 1000 jsou třídy pro žáky 2. – 5. ročníku a dvě oddělení školní družiny.  

Ve šk. roce 2019/2020 se realizoval projekt Půdní vestavba ZŠ č. 1000 – zřízení učeben. 

Ve vestavbě vznikla nová počítačová učebna, přírodovědná a jazyková učebna i učebna pracovních 

činností. V budově je i druhá jazyková učebna. Budova č. 1000 je bezbariérová.  

V minulém školním roce prošla budova č. 1000 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu 

Energetické úspory, která přinese zkvalitnění výuky, zlepšení pracovního prostředí dětí i učitelů, 

ke zvýšení motivace žáků ke vzdělávání. 

Přímo ve škole je i tělocvična a kuchyň s jídelnou.  

U obou budov na náměstí Hrdinů jsou vybavená hřiště. Pro ty nejmenší a ŠD jsou zde 

průlezky a pískoviště. Žáci využívají i školní zahradu. 

Na II. stupni se realizoval ve šk. roce 2020/2021 projekt Modernizace učeben II. stupně ZŠ, 

rekonstrukcí prošel pavilón B budovy č. 1720. Kromě vybudování výtahu byly modernizovány dvě 

počítačové učebny, jazyková učebna, učebny přírodopisu, fyziky a chemie, kuchyňka. Škola má 

wifi připojení, výrazně se zvýšilo materiální vybavení. 

Výuka na II. stupni probíhá v 16 kmenových třídách. Kromě již zmiňovaných 

modernizovaných učeben mají děvčata a chlapci k dispozici odborné učebny výtvarné výchovy, 

hudební výchovy, pracovních činností, keramickou dílnu. Přímo u školy je školní zahrada se 

skleníkem. Velké přestávky mohou žáci trávit za pěkného počasí v atriu s workoutovým hřištěm. 

U školy jsme vybudovali doskočiště a tři rozběhové dráhy. V hodinách tělesné výchovy 

využíváme i nedalekou sportovní halu, koupaliště a městská sportoviště. 

V maximální míře využíváme prostory, které má škola k dispozici. Za odpočinkovou zónu 

slouží při pěkném počasí na I. stupni dvě školní hřiště, na II. stupni atrium.  

Materiální vybavení je dostatečné, především díky přijatým projektům došlo ke zlepšení 

ve vybavení výpočetní i prezentační technikou, v jednotlivých kabinetech mají vyučující 

dostatečné množství odborné literatury.  Podle potřeby si tvoří i vlastní pomůcky.  

 

2.3. Charakteristika pedagogického sboru: 
Na škole vyučuje více než 50 učitelů, 14 asistentů pedagoga, ve školní družině pracuje 

6 vychovatelek. 
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Vyučující jsou až na drobné výjimky kvalifikovaní, na škole pracují dvě výchovné 

poradkyně (každá pro jeden stupeň), dva metodici prevence, koordinátor ICT. Pro řízení školy je 

vytvořena síť metodických sdružení a předmětových komisí. 

Vyučující absolvovali kurzy, jak pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

většina vyučujících prošla kurzy osobnostní a sociální výchovy, jejichž prvky se snaží začleňovat 

do výuky. I v budoucnosti se chceme pokračovat ve vzdělávání celého pedagogického sboru 

v oblastech klimatu třídy, vztahů mezi žáky. 

Na škole pracuje školní poradenské pracoviště.  

Na I. stupni pracuje na plný úvazek speciální pedagožka, na II. stupni na poloviční školní 

psycholožka. Obě využíváme pro zlepšení vztahů mezi žáky, řešení výchovně-vzdělávacích 

problémů a profesní orientace. Spolupracují i se zákonnými zástupci.  

 

2.4. Charakteristika žáků 
Na první stupeň školy chodí žáci ze Starého Města, žáci z Kostelan nad Moravou (což je 

spádová obec vzdálená asi 5 km), a několik žáků dojíždí i z nedalekých obcí. Ve 3. ročníku máme 

tři třídy, v ostatních ročnících I. stupně 4 paralelní třídy.  

Na druhém stupni tvoří více než polovinu žáků žáci dojíždějící. Kromě Kostelan navštěvují 

školu i žáci z Nedakonic, od 6. ročníku jsme spádovou školou pro žáky z Jalubí. Zanedbatelný není 

ani počet žáků ze Zlechova, dojíždí i někteří žáci z Ořechova, z Polešovic, Boršic, Huštěnovic, 

Buchlovic, Uherského Hradiště a dalších obcí. Ve všech ročnících máme 4 paralelní třídy. 

Dojíždění žáků ovšem přináší problémy při organizaci akcí i při tvorbě rozvrhu. Veškeré aktivity 

školy přizpůsobujeme dopravní dostupnosti. Díky dojíždějícím žákům není naše škola typicky 

městskou školou, jsme na hranici městské a vesnické školy se všemi výhodami a problémy, které 

toto složení přináší.   

 

2.5. Školní družina a školní klub 
Práce v naší školní družině je zaměřena na zájmovou a rekreační činnost v mimoškolní 

době. Žáci jsou vedeni k samostatnosti v rámci kolektivu, k pěkným vztahům mezi sebou 

navzájem, k respektování sebe sama a všech dalších osob ve svém životě - rodičů, pěstounů, 

sourozenců, spolužáků, učitelů. Současně se při různých činnostech rozvíjí jejich další 

charakterové vlastnosti - skromnost, čestnost, slušnost. Jsou vedeni k odpovědnosti za zdraví, 

majetek svůj i školy, ke správným hygienickým návykům (při všech činnostech vychovatelky dbají 

na osobní hygienu dětí, na dodržování pitného režimu) a ke kultuře stravování. 

Nejpřitažlivější pro žáky jsou pohybové hry, kompenzující sedavé zaměstnání ve výuce. Hry 

stmelují kolektiv a rozvíjejí pohybové dovednosti (rychlost, hbitost, obratnost). Pohyb na čerstvém 

vzduchu, základní požadavek odpolední rekreační činnosti, je uskutečňován na školním 

hřišti, přilehlé zahradě a na vycházkách. Je spojován s různými hrami, se zaměřením 

na přírodovědnou a ekologickou výchovu dle ročního období. Didaktické hry rozvíjejí různé 

smysly, ale také hravou formou rozšiřují vědomosti získané při výuce. Touto formou probíhá 

příprava na vyučování, rozšířená o různé besedy se zdravotní, dopravní, přírodovědnou 

a ekologickou tematikou.  

ŠD úzce spolupracuje s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků. Organizuje 

a spolupodílí se na organizování akcí pro žáky I. stupně. Úspěšně reprezentuje školu při různých 

vystoupeních a soutěžích. Každoročně se v rámci Nadace Synot podílí na charitativní činnosti 

(vánoční a velikonoční jarmarky). 

Školní družina má vypracovaný svůj program Ve zdravém těle zdravý duch. 
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V rámci školního klubu nabízíme žákům velké množství kroužků. Mezi nejoblíbenější patří 

Dolinečka a tradičně sportovní – florbal, volejbal, softbal, pohybové hry.  

 

2.6. Pravidelné projekty 
Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech.  

Na I. stupni v 1. ročníku již tradičně probíhá Pasování na čtenáře, ve 2. ročníku projekt 

Zdravá výživa. Ve 3. ročníku se žáci důkladně seznámí se Starým Městem v projektu Staré Město, 

místo, kde žijeme. 4. ročníky získávají poznatky o naší vlasti v projektu Putujeme po ČR 

a 5. ročník pracuje na projektu Putujeme po Evropě. V průběhu I. stupně jezdí děti na školu 

v přírodě, v 5. ročníku na exkurzi do Prahy. 

Již tradicí jsou poznávací pobyty žáků 6. tříd, při kterých dochází k poznání a stmelení nově 

vznikajících kolektivů. 

Pravidelně probíhají Oborové dny žáků 9. ročníku, v 8. ročníku běží projekt Statistika, 

v 7. ročníku projektové dny Poznáváme země EU. V závěru roku připravujeme i prezentace žáků 

6. tříd (šesťáci se stávají průvodci žákům nastupujícím po prázdninách na II. stupeň). 

Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí (např. do Brna, Osvětimi,...) a na školy v přírodě.  

Další projekty jsou zapracovány do učiva jednotlivých předmětů. 

Škola má družbu s německou školou v Tönisvortu, slibně pokračuje i spolupráce se 

slovenskou základní školou z Turzovky. 

Již několik let jsme součástí sítě E-Twinning. 

V roce 2014 získala škola mezinárodní titul Ekoškola, který jsme již jednou obhájili. 

Na škole aktivně pracuje žákovský parlament. 

 

2.7. Spolupráce 
Spolupráce se zákonnými zástupci probíhá především formou třídních schůzek 

a konzultačních odpolední. Zákonní zástupci mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě 

s vyučujícími i v době akcí (např. vánoční jarmarky, dílničky, vernisáže,…). O činnosti školy 

informujeme na webových stránkách školy, na začátku roku obdrží každý ze zákonných zástupců 

informační brožuru se základními informacemi ke školnímu roku. Na stránkách školy je 

i elektronická podoba školního časopisu Všeználek, který mapuje život školy na II. stupni. 

První stupeň dlouhodobě spolupracuje se staroměstskými mateřskými školami a MŠ 

Kostelany nad Moravou. Pořádá pro ně divadelní představení, výstavy. Před zápisem dětí 

do 1. třídy pořádáme pro zákonné zástupce besedu o školní zralosti. Budoucí prvňáčci si potom 

přijdou naši školu prohlédnout a zacvičí si v tělocvičně. 

Škola spolupracuje se SVČ Klubko ve Starém Městě, které svým bohatým výběrem 

kroužků a zájmových činností doplňuje činnost školního klubu.  

Škola je členem AŠSK. 

Spolupracujeme také s Národním pedagogickým institutem Praha.  

Při škole pracuje aktivně Sdružení rodičů a přátel školy. Každoročně pořádá ples rodičů 

a zisk věnuje škole. Z těchto peněz a z peněz získaných výběrem příspěvků přispívá žákům např. 

na dopravu do divadel, nakupuje sportovní vybavení. Sdružení se také finančně podílí na realizaci 

projektů. 

 Dlouhodobě pracujeme s romskou komunitou. Jsme v častém styku s romskými zákonnými 

zástupci.  

Spolupracujeme také intenzivně se speciální školou v Uherském Hradišti.  

Dále úzce spolupracujeme se spádovou školou v Jalubí, se školou v Nedakonicích, 

Zlechově, s hradišťskými školami a taktéž s mateřskými školami ve Starém Městě a v Kostelanech.  
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Velmi úzká je naše spolupráce s Obecními úřady v Kostelanech, Nedakonicích a Jalubí. 

Na velmi dobré úrovni probíhá spolupráce s MěÚ. Vedení školy spolupracuje úzce 

s vedením městského úřadu a s jeho odbory. Ve spolupráci s MěÚ každoročně organizujeme 

pasování na čtenáře i rozloučení se žáky 9. tříd. Na MěÚ pracuje také školská rada. 

Využíváme i spolupráce se SVP Help a pravidelně po dobu celého školního roku 

spolupracujeme s PPP v Uherském Hradišti, SPC Kroměříž i SPC Zlín.  

V oblasti přednáškové činnosti spolupracujeme s referátem životního prostředí Uherské 

Hradiště, se vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou, s ekologickými centry, 

s lékaři Nemocnice s poliklinikou v Uherském Hradišti i s Policií ČR. Spolupracujeme se Speciální 

základní školou pro žáky s více vadami v Uherském Hradišti, se SPC Zlín, Kroměříž. 

Problematické žáky řešíme společně s referátem sociálních věcí ve Starém Městě 

i se stejnou institucí v Uherském Hradišti. 

Dlouholetá je i naše spolupráce s Nadací Synot. Spolupracujeme i s ústavem sociální péče 

ve Starém Městě, který sídlí nedaleko budovy II. stupně. 

Spolupracujeme i s řadou charitativních organizací, již mnoho let máme adoptovanou dívku 

z Afriky. 

 

3. Charakteristika ŠVP 

3.1. Zaměření školy 
Neučíme se pro školu, ale pro život. 

latinské přísloví 

 

Základní škola Staré Město má některá specifika, která ji odlišují od ostatních škol.  

Chceme je využít nejen k lepší profilaci školy, ale především ke zvýšení prestiže, kterou mezi 

veřejností máme.  

 

Hlavní cíle: 

- měnit nejen obsah a metody vyučování, ale i prostředí a klima školy, které má vést 

k aktivitě, tvořivosti a odpovědnosti 

- využít možností, které nám dává díky dostupnosti a spádovosti velikost školy (nabízet 

žákům velký výběr volitelných předmětů, tím vyjít vstříc jejich zájmům, v rámci činnosti 

kroužků školního klubu i nadále poskytovat smysluplné využití volného času) 

- aby v průběhu základního vzdělávání žáci postupně získali takové kvality osobnosti, které 

jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého 

života se dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně podílet na životě společnosti 

- klást důraz na rozvoj informačních a komunikačních technologií (proto jsme v učebním 

plánu navýšili hodinovou dotaci informatiky, nabízíme širokou nabídku volitelných 

předmětů v této oblasti) 

- vést žáky ke stanovování pravidel chování, k jejich dodržování i k dodržování pravidel 

školního řádu, vést žáky k sebehodnocení, k manuální zručnosti 

 

Dále chceme: 

- pokračovat v dlouholeté tradici tříd s rozšířenou výukou  

- aby se žáci co nejaktivněji zapojovali do procesu učení, aby učitelé volili nejvhodnější 

metody a formy práce 

- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dětmi 

i s dospělými ve škole i mimo školu, chceme využívat komunitního kruhu 
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- pro dobrý rozvoj osobnosti žáka využít všech možností sportovního vyžití, které máme, 

včetně pořádání lyžařských kurzů do zahraničí 

- aby se žáci zapojovali do aktivit nadací (velikonoční a vánoční jarmarky), aby se setkávali 

s mentálně i tělesně postiženými spoluobčany (návštěva ústavu sociální péče), adopce 

na dálku, charitativní sbírky 

- pořádat dobře zorganizované pobytové akce – poznávací pobyty, školy v přírodě, což má 

vliv při vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě i mezi jednotlivými třídami 

(na I. stupni budou žáci ve třetím ročníku jezdit na ozdravný pobyt, při sloučení tříd 

pojedou na stmelovací pobyt v délce 3 - 5 dnů) 

- aby žáci porozuměli, že jsme součástí Evropy, klademe důraz na výuku cizích jazyků, 

na pořádání projektových dnů a navázání spolupráce se školami v zahraničí (s využitím E-

Twinningu) 

- věnovat se minimálnímu preventivnímu programu – pokračovat v nabídce aktivit pro volný 

čas, žáci II. stupně budou pořádat akce pro prvostupňové kamarády (využití peer aktivistů, 

psycholožky) 

- chceme intenzivně komunikovat s veřejností a informovat ji o práci školy 

(www.zsstmesto.cz, informační brožura na začátku školního roku, zveřejňování školního 

časopisu Všeználek na stránkách školy, prezentace ve Staroměstských novinách,...) 

3.2. Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení  

– umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a motivujeme je pro celoživotní učení 

– v učení klademe důraz na práci s textem, vyhledávání informací, čtení s porozuměním 

(pasování na čtenáře, využití školní knihovny, doplňkové četby, návštěvy knihoven) 

– pomáháme žákům vytvářet pozitivní vztah k učení a vytváříme takové situace, při kterých 

má žák radost z učení (např. nové formy práce, pozitivní hodnocení, prezentace prací) 

– vedeme žáka k sebehodnocení 

– podporujeme žáky při řešení úloh soutěží a olympiád 

– podporujeme kooperativní učení 

– při práci učíme žáky vyhledávat a třídit informace  

– učíme žáky organizovat a plánovat práci, řídit své učení 

– propojujeme poznatky z různých vzdělávacích oblastí (projekty, mezipředmětové 

vztahy,...) 

 

Kompetence k řešení problémů 

- podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

- při výuce motivujeme v co největší míře problémovými úlohami z praktického života 

- učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů, přitom využívat různé zdroje 

(internet, encyklopedie, denní tisk,...), informace porovnávat a třídit a hledat různé varianty 

řešení  

- organizujeme pro žáky soutěž Matematický a Přírodovědný klokan, Sudoku 

- rozvíjíme u žáků schopnosti komunikace a volby správné strategie pro dosažení úspěchů 

týmu ve sportovních soutěžích (florbal, softbal, volejbal, kopaná,…) 

- při řešení problémů využíváme komunitní kruh 

- pomáháme starším žákům pořádat pro mladší žáky společné akce – Den dětí,… 

- motivujeme žáky, aby se dle svých schopností a možností zapojovali do soutěží a olympiád 

(Požární ochrana očima dětí, přírodovědné, výtvarné soutěže, olympiády,...) 

 

 

 

http://www.zsstmesto.cz/
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Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dětmi 

i dospělými ve škole i mimo školu 

- učíme žáky vhodnou formou obhajovat svůj vlastní názor, zároveň naslouchat názorům 

druhých 

- zapojujeme žáky do příprav rozhlasových relací 

- využíváme komunitní kruh 

- pomáháme dětem z MŠ při začleňování do nových kolektivů 

- učíme žáky nebát se mluvit (Oborové dny, jazyky, slovní vyjádření a představení 

výtvarných prací)  

- učíme žáky přesně formulovat své myšlenky a odpovědi (např. v matematice) 

- učíme žáky komunikovat přes internet, dodržovat pravidla komunikace, klademe důraz 

na bezpečnou komunikaci 

- připravujeme akce pro zákonné zástupce (Den matek, vánoční jarmark, ...), podílíme se 

na přípravě plesu 

- podporujeme přátelské vztahy mezi dětmi, organizujeme mezitřídní soutěže a zápasy 

 

 

Kompetence sociální a personální 

- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých 

- podle možností využíváme při práci ve skupině střídání rolí, využíváme praktických cvičení 

pro rozvoj vztahů ve třídě, škole 

- vedeme třídy k tomu, aby si vytvářely a respektovaly pravidla (třídnické hodiny, I. stupeň 

školy v přírodě, 6. ročník poznávací pobyty, LVK 7. tříd) 

- utváříme příjemnou pracovní atmosféru, podporujeme u žáků sebedůvěru 

- podporujeme činnost žákovského parlamentu 

- podněcujeme žáky k přispívání do školního časopisu Všeználek i do Staroměstských novin 

- podporujeme sounáležitost žáků se školou (nácvik polonézy, rozloučení se žáky 9. ročníku, 

školní akademie, společné akce) 

- organizujeme oborové dny (vytváření mezitřídních skupin) 

- zapojujeme se do charitativních akcí místního i celorepublikového charakteru (vánoční 

a velikonoční jarmarky, adopce, ...) 

- spolupracujeme s ústavem sociální péče, s mateřskými školami 

- vedeme žáky ke skupinové a týmové práci při vhodných aktivitách (sběr papíru, 

Mc Donalds Cup, sportovní soutěže, ...) 

 

Kompetence občanské 

- připravujeme žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své 

povinnosti 

- podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, začleňujeme je do kolektivu 

třídy, vedeme žáky k respektování rozdílů mezi nimi 

- učíme žáky respektovat individuální rozdíly mezi lidmi, být tolerantní k názorům jiných 

lidí (exkurze Osvětim) 

- podporujeme u žáků zájem o prostředí, v němž žijeme, pomáháme pochopit význam 

zachování životního prostředí pro budoucí generace z hlediska zdraví i zachování zdrojů 

energie (projekt žáků 8. ročníku Voda) 

- učíme žáky uvědoměle dodržovat pravidla bezpečnosti práce ve škole i při akcích mimo 

školu (Olympijský den, exkurze, školní výlety, LVK,...) 

- vedeme žáky k uvědomělému třídění odpadu, podporujeme environmentální výchovu 

(činnost ekoškoly, sběry papíru, třídění odpadu na škole..) 
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- seznamujeme žáky s jinými kulturami (Den jazyků, projektový den Poznáváme země EU) 

- spolupracujeme s ekologickými centry (Žabka, Bílé Karpaty, Trnka,..) 

 

Kompetence pracovní 

- pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

- podporujeme u žáků vztah k rozumové i manuální činnosti (práce v dílnách) 

- učíme žáky používat bezpečně a účinně nástroje a vybavení při laboratorních pracích 

a jiných praktických činnostech (práce na pozemku, přírodopis, fyzika, ...) 

- výuku prohlubujeme praktickými exkurzemi (např. do Dukovan, Dalešic, exkurze 

do podniků, ..) 

- širokou nabídkou volitelných předmětů a zájmových kroužků pomáháme žákům 

při profesní orientaci (volba povolání, psaní na klávesnici, ...) 

- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení pracovních výsledků 

- organizujeme pro žáky návštěvu poradenského střediska Úřadu práce v Uherském Hradišti 

(9. ročník) 

 

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků 

vymezuje RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání 

všech žáků dané školy. Pro žáky s podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem 

pro zpracování plánu pedagogické podpory (dále PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (dále 

IVP), pokud je zpracování doporučeno školským poradenským zařízením (dále ŠPZ). PLPP a IVP 

zpracovává škola a zodpovídá ředitel školy. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů mohou 

být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazovány do IVP 

na doporučení ŠPZ předměty speciálně pedagogické péče a pedagogická intervence. Konkrétní 

předmět speciálně pedagogické péče a počet vyučovacích hodin je určen školským poradenským 

zařízením v závislosti na diagnostikovaném stupni podpůrného opatření (Příloze č. 1 vyhlášky 

č. 27/2016 Sb.). Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována 

z disponibilní časové dotace. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím 

možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

3.3.1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP  

Podpůrné opatření prvního stupně volíme tehdy, pokud žák má při vzdělávání takové obtíže, že je 

nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence (změnami v metodách 

a výukových postupech, změnami v organizaci výuky žáka, úpravami v hodnocení, v začleňování 

do sociální a komunikační sítě školní třídy) a zvýšenou domácí přípravou. 

Třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou a ostatními 

pedagogickými pracovníky pro žáka vypracuje Plán pedagogické podpory, ve kterém jsou uvedeny 

potřeby úprav ve vzdělávání žáka, návrh, jak se bude vzdělávání žáka upravovat a v čem.  

Výchovný poradce také stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, 

pedagogickými pracovníky, vedením školy i žákem samotným. Zpravidla po třech měsících 

realizace PLPP dojde na popud výchovného poradce k vyhodnocení opatření PLPP (společně 

s třídním učitelem a dalšími pedagogickými pracovníky) a stanoví další postup, se kterým je 
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seznámen zákonný zástupce a žák. Jím může být pokračování ve stávající či upravené podobě 

PLPP, jeho zrušení či doporučení na vyšetření do ŠPZ . 

Pokud se ani s dodatečnou podporou pedagogů a zákonnými zástupci vzdělávání žáka nezlepší 

po třech měsících a nemá trend zlepšovat se nebo je jeho stav naopak setrvalý nebo se horší - pak 

žákovi a zákonným zástupcům doporučíme, aby navštívili školské poradenské zařízení. 

3.3.2. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP  

ŠPZ provede vyšetření, stanoví stupeň podpůrného opatření a vystaví Doporučení ke vzdělávání 

žáka, které je pak ve škole realizováno v souladu se zájmem žáka. Pokud je doporučeno ŠPZ  

vzdělávání žáka podle IVP, třídní učitel jej vypracuje ve spolupráci s ostatními pedagogickými 

pracovníky do jednoho měsíce od vydání Doporučení. 

IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka. 

Vyhodnocení IVP probíhá minimálně jedenkrát ročně s pracovníkem ŠPZ, případně dle potřeby i 

častěji.  

V případě třetího stupně podpůrného opatření, které vychází z Doporučení ŠPZ a spočívá v úpravě 

očekávaných výstupů uvedených v ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením, bude pro tvorbu 

IVP a úpravy výstupů využívána v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. minimální doporučená 

úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 
Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP 

může být během roku upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické 

podpory ŠPZ. 

Doporučení jsou ŠPZ vydávána na dobu jednoho až dvou let. Při nedostačující podpoře iniciujeme 

revizi rozhodnutí a vydáno ŠPZ nové Doporučení. 

3.3.3. Informovaný souhlas 

Výchovný poradce zajistí bezodkladně po obdržení Doporučení ŠPZ písemný informovaný souhlas 

zákonného zástupce žáka a žádost o vytvoření IVP (předložená řediteli školy), bez kterého nemůže 

být IVP prováděn. Výchovný poradce po získání písemného informovaného souhlasu zákonného 

zástupce žáka a podpisu IVP zákonným zástupcem žáka předá informace o zahájení poskytování 

podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. IVP 

je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela 

Doporučení ŠPZ a žádost zákonného zástupce žáka. 

 

Podpůrná opatření poskytujeme široké škále žáků: těm, kteří mají jen menší a dočasné obtíže 

ve vzdělávání, žákům nadaným i žákům zdravotně postiženým (znevýhodněným). Podporujeme 

i žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami (cizince, minority, 

sociálně znevýhodněné žáky). 

Kontaktními osobami pro spolupráci se ŠPZ jsou výchovné poradkyně, v případě jejich 

nepřítomnosti zástupci ředitele. 

3.4. Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 
 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou 

č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké 

tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, 

v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 
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3.4.1. Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky 

k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí 

v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Výuka žáků by měla probíhat 

takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání 

a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Škola je 

povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle 

individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně 

z principu nejlepšího zájmu žáka. Pro pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP či 

IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka platí stejné postupy i zodpovědné osoby a jejich role 

v systému jako u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 

3.4.2. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP  

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce. PLPP má písemnou podobu. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP 

a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Zpravidla 

po třech měsících realizace PLPP dojde na popud výchovného poradce k vyhodnocení opatření 

PLPP (společně s třídním učitelem a dalšími pedagogickými pracovníky) a stanoví se další postup, 

se kterým je seznámen zákonný zástupce a žák. Jím může být i doporučení na vyšetření do ŠPZ. 

 

3.4.3. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP  

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci 

s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným 

poradcem a ŠPZ. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování 

spolupracuje třídní učitel se zákonnými zástupci mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 

vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a Doporučení ŠPZ. Práce 

na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení Doporučení ŠPZ. IVP je sestaven nejpozději 

do jednoho měsíce od obdržení tohoto Doporučení. Součástí IVP je termín vyhodnocení 

naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP 

může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován 

v průběhu školního roku. 

 

3.4.4. Informovaný souhlas 

Výchovný poradce zajistí bezodkladně po obdržení Doporučení ŠPZ písemný informovaný souhlas 

zákonného zástupce žáka a žádost o vytvoření IVP (předložená řediteli školy), bez kterého nemůže 

být IVP prováděn. Výchovný poradce po získání písemného informovaného souhlasu zákonného 

zástupce žáka a podpisu IVP zákonným zástupcem žáka předá informace o zahájení poskytování 

podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. IVP 

je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela 

Doporučení ŠPZ a žádost zákonného zástupce žáka. 
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Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně 

nadaných žáků v naší škole: 

– předčasný nástup dítěte ke školní docházce; 
– účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy 

nebo v jiné škole; 
– občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby 

na straně žáka; 
– obohacování vzdělávacího obsahu; 
– zadávání specifických úkolů, projektů; 
– příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol; 
– nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit. 

 

3.5. Začlenění průřezových témat 
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů 

současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělání. Tvoří důležitý formativní prvek, 

dávají příležitost pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají 

rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 

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

pro průřezová témata samostatné předměty, ale začleňujeme je do jiných vyučovacích předmětů. 

Průřezová témata realizujeme také formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti 

a dovednosti z různých oborů. Účinnost výchovného působení průřezových témat je posilována 

využíváním dalších vhodných příležitostí, se kterými se žáci setkávají mimo školu 

(např. filmových a divadelních představení, televizních pořadů, výstav, exkurzí, besed atd.). 

Žákům nabízíme i volitelný předmět Mediální výchova. 

Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí 

charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích 

předmětů. Pro lepší orientaci je přehled všech témat a jejich okruhů uveden v tabulce, viz 3.4.7.  

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

- Osobnostní a sociální výchova 

- Výchova demokratického občana 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- Multikulturní výchova 

- Environmentální výchova 

- Mediální výchova 

3.5.1. Osobnostní a sociální výchova 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje 

formativní prvky, orientuje se na subjekt a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje 

osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Smyslem průřezového tématu je pomáhat 

každému žákovi vytvářet životní dovednosti (např. samostatnost a schopnost se rozhodovat, 

spolupracovat s druhými, poznávat lidi, odmítat manipulaci,..) 

Specifické pro osobnostní a sociální výchovu je, že žáci se dovednostem učí sami na sobě, 

na konkrétní žákovské skupině a učivem se stávají více či méně běžné situace každodenního 

života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti 

založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. 
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3.5.2. Výchova demokratického občana 

Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní 

charakter. 

V obecné rovině představuje syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní 

rovině pak hlavně rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění 

demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. 

Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. 

Občanskou gramotností rozumíme orientaci ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, 

demokratické a pluralitní společnosti, aby žáci byli způsobilí konstruktivně řešit problémy. Tj. aby 

uměli řešit problémy se svou lidskou důstojností, s respektem k druhým, s ohledem na zájem celku, 

vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, se znalostí a dovedností uplatňovat 

zásady slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. 

3.5.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje 

ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Je 

to princip prostupující celým základním vzděláním. Podstatnou součástí evropské dimenze 

v základním vzdělávání je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých 

osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře 

i při rozhodování o svém budoucím osobním životě. 

Toto téma rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší 

horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je 

s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. 

Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje 

uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje 

ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská 

vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, 

kritickým myšlením a tvořivostí. 

 

3.5.4. Multikulturní výchova 

Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům 

seznamovat se s rozmanitostí různých kultur - tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti 

si pak budou moci žáci lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturu, tradice a hodnoty. Multikulturní 

výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným 

kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování 

neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní 

specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními 

specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet 

společné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. 

Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi 

žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, 

v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové 

klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit 

a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků – příslušníků minorit. Takové klima 

přispěje ke vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování 

nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“. 
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3.5.5. Environmentální výchova 

Průřezové téma Environmentální výchova vychází z komplexního pojímání vztahu člověka 

k životnímu prostředí, za něž je považováno vše – od nejbližšího okolí po biosféru planety. 

Propojuje tak hlediska přírodovědná, sociální, technicko–ekonomická i estetická. Environmentální 

výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, 

tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání 

významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Vede jedince k aktivní účasti 

na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní 

styl a hodnotovou orientaci žáků. 

Cílem je vychovat občana, dodržujícího zákony, který současně ví, jak se v přírodě 

pohybovat a objevovat její krásu či zajímavosti. 

 

3.5.6. Mediální výchova 

V základním vzdělávání průřezové téma Mediální výchova nabízí základní poznatky 

a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují 

velmi důležitý zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Dnešní doba 

vyžaduje pro uplatnění jednotlivce ve společnosti schopnosti umět zpracovat, vyhodnotit a využít 

podněty, které přicházejí z okolního světa, což stále více znamená schopnost zpracovat, vyhodnotit 

a využít podněty, které přicházejí z médií – zatím především z tisku, rozhlasu a televize, ve stále 

větší míře však i z nových médií, která se stávají součástí veřejné komunikace (elektronické 

deníky, časopisy, chat apod.). Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný 

vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom 

sdělení, která jsou médii nabízena, mají velmi různorodý charakter, vyznačují se velmi svébytným 

vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena s různými záměry. Správné vyhodnocení 

těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) 

a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová 

platnost) vyžaduje značnou průpravu a zkušenosti. Mediální výchova má vybavit žáka základní 

úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků 

o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře a fungování), jednak 

získání dovedností podporujících sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální 

komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich 

věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. 

Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média. 

Žákům 8. a 9. ročníku nabízíme volitelný předmět Mediální výchova, který jednotlivé 

okruhy zpracovává do větší hloubky. 

3.5.7. Tabulka začlenění průřezových témat  

 

Osobnostní a sociální výchova 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání 
Č, M, P 

Vv  
M, Vv  M, Prv 

M, In, 

Pč  
 Pč 

Sebepoznání a sebepojetí  Hv, Tv  Hv 

Prv, 

Hv, Pč, 

Tv 

Hv Hv 

Seberegulace a sebeorganizace Č   
In, Přv,  

Vv, Tv 
Vv, Tv 
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Psychohygiena Tv Tv 
Č, Prv,  

Tv 
Tv Přv, Tv 

Kreativita Pč Pč Č, Pč Pč Pč 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí Prv,  Č, Prv,   Vv Vv 

Mezilidské vztahy Č, M,  M, Prv,     

Komunikace Vv 
Č, Prv, 

Vv 
Vv, Aj Vl Přv, Aj 

Kooperace a kompetice Pč, Tv Pč, Tv Pč, Tv Pč Přv, Pč 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  M  M  Č, M M, Vl 

Hodnoty, postoje, praktická etika   M  Přv 

Výchova demokratického občana 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Občanská společnost a škola Hv Hv Hv M M, Vl 

Občan, občanská společnost a stát  Prv Prv Vl Vl 

Formy participace občanů v politickém životě     Vl 

Principy demokracie jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 
   Vl  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Evropa a svět nás zajímá Hv Hv Aj, Hv 
Aj, Vv, 

Hv 

Aj, M, 

Vl, Vv  

Objevujeme Evropu a svět    In  

Jsme Evropané     Vl 

 

Multikulturní výchova 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Kulturní diference Prv Č, Hv Prv   

Lidské vztahy Hv  Hv  Č 

Etnický původ     Č 

Multikulturalita    Aj Č, Aj 

Princip sociálního smíru a solidarity   Č   

 

Environmentální výchova 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Ekosystémy    Přv Přv 

Základní podmínky života   Prv Přv  

Lidské aktivity a problémy životního prostředí   M M Přv 

Vztah člověka k prostředí M, Vv Prv, Vv 

Č, M, 

Prv, 

Vv, Pč 

M, Přv, 

Vl 
Vl 

 

Mediální výchova 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Tematické okruhy receptivní činnosti 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení    In, Tv Tv 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality    In Č 



16 

 

Stavba mediálních sdělení     In, Č 

Vnímání autora mediálních sdělení    Č  

Fungování a vliv médií ve společnosti    Č  

Tematické okruhy produktivních sdělení 

Tvorba mediálního sdělení    In  

Práce v realizačním týmu     In 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání  Př, Vo  Př Př, Vo, Č  Př, Vo  

Sebepoznání a sebepojetí Aj Vo Vo, Aj Vo, Aj 

Seberegulace a sebeorganizace 
Př, Vo, Z, 

F 

Př, Vo, Z, 

F 
Př, Z, F Z,F, Vo 

Psychohygiena    Pč 

Kreativita Vv, F 
Vv, Vo, 

F, Pč 
Vv, F, Vo Vv, F, Pč 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí D Vo Př Př, Vo 

Mezilidské vztahy Vo, F Vo, Č, F F Vo, F, Pč 

Komunikace 
Př, Vo, F, 

Č, Aj 

Př, Vo, 

Aj, F, Č 

Př, F, Č, 

Aj 

Př, Vo, F, 

Pč, Aj 

Kooperace a kompetice F Př, F Př, F Př, F 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Př, F, Č Př, Vo, F F 

Př, Vo, F, 

Pč 

Hodnoty, postoje, praktická etika  Č  Př, Pč 

 

Výchova demokratického občana 

  6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Občanská společnost a škola  Vo       

Občan, občanská společnost a stát  Vo Vo  D  Vo  

Formy participace občanů v politickém životě      Vo  Vo 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 

rozhodování 
 D    Vo D  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

  6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Evropa a svět nás zajímá  Vo  Z,Č  Vo, Z 

Objevujeme Evropu a svět  Vz Aj, Z Aj Vo, Aj  

Jsme Evropané  Hv, D Hv, Vo  Hv Hv, Vo  
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Multikulturní výchova 

  6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Kulturní diference  Vo Z Vo, Č Vo 

Lidské vztahy  D Vo Př Vo 

Etnický původ    Vo  D, Vo 

Multikulturalita  Č D   

Princip sociálního smíru a solidarity       Vo  

 

Environmentální výchova 

  6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Ekosystémy Př, Vz   Př Vo 

Základní podmínky života Př, Z, F Př Př, Ch, F Př, Vo, Ch 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př Př, F Př, Ch Př, Vo, Pč 

Vztah člověka k prostředí Př Př Př, F, Aj 
Př, Vo, F, 

Ch, Aj 

 

Mediální výchova 

  6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Tematické okruhy receptivní činnosti  

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení    Vo, F, Z Z Př, Vo 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality 
     Vo  

Stavba mediálních sdělení  Z    

Vnímání autora mediálních sdělení  Č     Č 

Fungování a vliv médií ve společnosti      Př Př, Pč  

Tematické okruhy produktivních sdělení 

Tvorba mediálního sdělení  Vv, Č Vv, Č Vv, Č Vv  

Práce v realizačním týmu   Č Č    

 

Použité zkratky: 

Č – český jazyk a literatura, M – matematika, Prv – prvouka, Přv – přírodověda, Vl – vlastivěda, 

Cj – cizí jazyk, Aj – anglický jazyk, Nj – německý jazyk, In – informatika, D – dějepis, Vo – 

výchova k občanství, F – fyzika, Ch – chemie, Př – přírodopis, Z – zeměpis, Vv – výtvarná 

výchova, Hv – hudební výchova, Tv – tělesná výchova, Vz – výchova ke zdraví, Pč – pracovní 

činnosti 

3.6. Minimální preventivní program  
Na naší škole probíhá prevence rizikového chování na prvním i na druhém stupni. Protože 

máme oddělené budovy, zodpovídají za tuto problematiku dva metodici prevence ve spolupráci se 

školní psycholožkou. Na obou stupních mají žáci k dispozici aktualizované nástěnky a schránky 

důvěry. Žáci mají v žákovských knížkách číslo na metodika prevence a výchovného poradce. 

Některé třídnické hodiny jsou ve spolupráci s těmito učiteli směrovány rovněž k této problematice. 

V hodinách využíváme i názorné pomůcky (např. Kouřící Sue apod.). 
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Důležitou součástí je peer program, který vedou předem proškolení a připravení peer 

aktivisté z řad vrstevníků. Probíhá především v hodinách výchovy ke zdraví, výchovy k občanství 

a v hodinách přírodopisu.  

Velkou prioritou je pro nás program využití volného času žáků. Různé kroužky a jiné 

volnočasové aktivity orientují zájmy žáků správným směrem a současně se mohou stát 

„odrazovým můstkem“ pro jejich další život. 

Každoročně probíhá dotazníkový průzkum, který má za úkol odhalit výskyt šikany na naší 

škole. 

Podrobně je celá problematika rozpracována v Minimálním preventivním programu školy. 

4. Učební plán 
 

4.1. Učební plán I. stupně 
 

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací předměty 1. 2. 3. 4. 5. cel. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 8 9 9 8 7 41 

z toho disponibilní 1 1 2 2 2 8 

Cizí jazyk (anglický) 1 1 3 3 3 11 

z toho disponibilní   1  1 2 

Matematika a její aplikace 

Matematika 4 5 5 5 5 24 

z toho disponibilní  1 1 1 1 4 

Informační a komunikační 

technologie 

Informatika       1 1 2 

z toho disponibilní    0,5 0,5 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2     6 

Vlastivěda       1,5 2 3,5 

Přírodověda       1,5 2 3,5 

z toho disponibilní   1   1 

Umění a kultura 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 
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Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

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

Dotace 20 22 24 26 26 118 

Disponibilní celkem 1 2 5 3,5 4,5 16 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

Hodinovou dotaci jsme na I. stupni doplnili o všech šestnáct disponibilních hodin 

(o 8 hodin český jazyk a literaturu, o 2 hodiny cizí jazyk, o 4 hodiny matematiku, o 1 hodinu 

člověk a jeho svět, o 1 hodinu informatiku). Žáci se jako cizí jazyk učí jazyk anglický.  

V rámci všech ročníků se realizují všechna průřezová témata, která jsou začleněna 

do jednotlivých předmětů, viz tabulka 3.4.7. 

Žádné předměty nejsou vzájemně integrovány, ale učivo v rámci předmětů jednotlivých 

oblastí je sladěno a vzájemně na sebe navazuje. Návaznost předmětů I. a II. stupně je podrobněji 

rozpracována v charakteristikách předmětů. 

V rámci I. stupně zajišťujeme výuku nepovinného předmětu náboženství s jednohodinovou 

časovou dotací. 

Disp. – hodiny využité z disponibilní dotace. 

 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazena 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory předměty 

speciálně pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím 

možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP - Vyhláška 

č.27/2016 Sb.  

Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové 

dotace. 

 

4.2. Učební plán II. stupně 

 

Od 01. 09. 2016  

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací předměty 6. 7. 8. 9. celkem 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

  

Český jazyk 

a literatura 
5 4 4 5 18 

z toho disponibilní 1 1  1 3 

Cizí jazyk (anglický) 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk 

(německý, ruský) 
 2 2 2 6 
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Matematika a její aplikace 

Matematika 4 5 4 5 18 

z toho disponibilní  1 1 1 3 

Informační a komunikační 

technologie 

Informatika  1 1 1   3 

z toho disponibilní 1 1   2 

Člověk a společnost 

  

Dějepis 2 2 2 2 8 

Výchova k občanství 1 1 1 1 4 

Finanční gramotnost   0,5  0,5 

z toho disponibilní 1 Vo  
0,5 

Fg 
 1,5 

Člověk a příroda 

  

  

  

Fyzika 2 2 1 2 7 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 1,5 7,5 

Zeměpis 2 2 2 1,5 7,5 

z toho disponibilní 1 F 
1 Př, 

1 Z 
1 Ch 

0,5 Př 

0,5 Z 
5 

Umění a kultura 

  

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Hudební výchova 1,5 1 1 0,5 4 

Člověk a zdraví 

  

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví 1  1    2 

Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 1 1 0,5 1 3,5 

z toho disponibilní    0,5 0,5 

 

Volitelné předměty    1 2 3 

z toho disponibilní   1 2 3 

Dotace  29,5 30 31 31,5 122 
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Disponibilní celkem 4 5 3,5 5,5 18 

Poznámky k učebnímu plánu: 

Na II. stupni jsme v souladu rámcovým učebním plánem posílili minimální hodinovou 

dotaci o 24 hodin, z toho 6 hodin věnujeme dalšímu cizímu jazyku a 3 hodiny volitelným 

předmětům. Žáci se jako první cizí jazyk učí angličtinu, jako druhý cizí jazyk nabízíme jazyk 

německý a ruský. 

Český jazyk a literatura – navýšení o tři hodiny, matematika – navýšení o tři hodiny, 

informatika – navýšení o dvě hodiny, Člověk a společnost – navýšení o jednu a půl hodiny, Člověk 

a příroda – navýšení o pět hodin, Člověk a svět práce – navýšení o půl hodiny.  

Žákům naší školy nabízíme tyto volitelné předměty: Cvičení z jazyka českého, Konverzaci 

v jazyce anglickém, Cvičení z matematiky, Seminář z matematiky, Technické kreslení, Volbu 

povolání, Domácnost, Psaní na klávesnici, Zajímavou fyziku, Psaní na klávesnici, Základy 

ekologie, Výtvarné činnosti, Kondiční hry, Florbal, Volejbal, Softbal, Aerobik, Dramatickou 

výchovu, Mediální výchovu, Zajímavou matematiku, Programování, Zeměpisný seminář, Finanční 

matematiku, Seminář z jazyka českého, Regionální historii, Počítačovou grafiku, Tvorbu www, 

Chemicko-biologické praktikum, Chemické hry. 

Po dobrých zkušenostech v případě některých volitelných předmětů vznikají nejen 

mezitřídní, ale i meziročníkové skupiny. Tím dochází k věkové integraci. V 9. ročníku jsou některé 

volitelné předměty zaměřeny na přípravu k přijímacímu řízení. Daný volitelný předmět otevíráme 

pouze v případě dostatečného počtu přihlášených žáků. 

Ve všech ročnících se realizují jednotlivá průřezová témata, která jsou začleněna 

do jednotlivých předmětů, viz tabulka 3.4.7.  

Žádné předměty II. stupně nejsou vzájemně integrovány, ale učivo v rámci předmětů 

jednotlivých oblastí je sladěno a vzájemně na sebe navazuje. 

V případě zájmu probíhá i výuka nepovinného předmětu náboženství s jednohodinovou 

časovou dotací (obvykle pracují dvě skupiny – jedna tvořena žáky 6. a 7. ročníku, druhá 8. – 

9. ročníku).  

Disp. – hodiny z disponibilní časové dotace. 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazena 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory předměty 

speciálně pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím 

možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP - Vyhláška 

č.27/2016 Sb.  

Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové 

dotace. 

 

4.3. Učební plán pro třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 
 

Od 01.09.2016 

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 6. 7. 8. 9. celkem 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
Český jazyk a literatura 4 4 4 4,5 16,5 
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z toho disponibilní 1   0,5 1,5 

Cizí jazyk (anglický) 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk 

(německý, ruský) 
 2 2 2 6 

Matematika a její aplikace 

Matematika 5 5 4 5,5 19,5 

z toho disponibilní 1 1 1 1,5 4,5 

Informační a komunikační 

technologie 

Informatika 1,5 1 1 0,5 4 

z toho disponibilní 1,5 1  0,5 3 

Člověk a společnost 

  

Dějepis 2 2 2 2 8 

Výchova k občanství 1 1  1 3 

Finanční gramotnost   0,5  0,5 

z toho disponibilní   
0,5 

Fg 
 0,5 

Člověk a příroda 

  

  

  

Fyzika 2 2 2 2 8 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 1 7 

Zeměpis 2 2 2 1 7 

z toho disponibilní 1 F 
1 Př, 

1 Z 
1 Ch 1 F 5 

Umění a kultura 

  

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Hudební výchova 1,5 1 1 0,5 4 

Člověk a zdraví 

  

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví 1  1    2 

Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 1 1 0,5 1 3,5 

z toho disponibilní    0,5 0,5 
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Volitelné předměty    1 2 3 

z toho disponibilní   1 2 3 

Dotace   30 30 31 31 122 

Disponibilní celkem  4,5 4 3,5 6 18 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

Na II. stupni jsme v souladu rámcovým učebním plánem posílili minimální hodinovou 

dotaci o 24 hodin, z toho 6 hodin povinně věnujeme dalšímu cizímu jazyku a 3 hodiny volitelným 

předmětům. Žáci se jako první cizí jazyk učí angličtinu, jako druhý cizí jazyk nabízíme jazyk 

německý a ruský. 

Český jazyk a literatura – navýšení o 1,5 hodiny, matematika – navýšení o 4,5 hodiny, 

informatika – navýšení o 3 hodiny, Člověk a společnost – navýšení o 0,5 hodiny, Člověk a příroda 

– navýšení o 5 hodin, Člověk a svět práce – navýšení o 0,5 hodiny.  

Tři hodiny z disponibilní časové dotace využíváme k realizaci volitelných předmětů. 

Žákům nabízíme tyto volitelné předměty: Cvičení z jazyka českého, Konverzaci v jazyce 

anglickém, Cvičení z matematiky, Seminář z matematiky, Technické kreslení, Volbu povolání, 

Domácnost, Psaní na klávesnici, Zajímavou fyziku, Psaní na klávesnici, Základy ekologie, 

Výtvarné činnosti, Kondiční hry, Florbal, Volejbal, Softbal, Aerobik, Dramatickou výchovu, 

Mediální výchovu, Zajímavou matematiku, Programování, Zeměpisný seminář, Finanční 

matematiku, Seminář z jazyka českého, Regionální historii, Matematiku na PC, Počítačovou 

grafiku, Tvorbu www, Chemicko-biologické praktikum, Chemické hry. 

Daný volitelný předmět otevíráme pouze v případě dostatečného počtu přihlášených žáků. 

Ve všech ročnících se realizují jednotlivá průřezová témata, která jsou začleněna 

do jednotlivých předmětů, viz tabulka 3.4.7.  

Žádné předměty II. stupně nejsou vzájemně integrovány, ale učivo v rámci předmětů 

jednotlivých oblastí je sladěno a vzájemně na sebe navazuje. 

V případě zájmu probíhá i výuka nepovinného předmětu náboženství s jednohodinovou 

časovou dotací (obvykle pracují dvě skupiny – jedna tvořena žáky 6. a 7. ročníku, druhá 8. – 

9. ročníku).  

Disp. – hodiny z disponibilní časové dotace. 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazena 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory předměty 

speciálně pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím 

možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP - Vyhláška 

č.27/2016 Sb.  

Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové 

dotace. 
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5. Učební osnovy 
 

Oblast Obor Předmět 

5.1 Jazyk a jazyková komunikace 

5.1.1 Český jazyk a literatura 

5.1.1.1 Český jazyk a literatura - I.stupeň 

5.1.1.2 Český jazyk a literatura - II. stupeň 

5.1.1.3 Cvičení z jazyka českého - volitelný předmět 

5.1.1.4 Seminář z jazyka českého – volitelný předmět 

5.1.2 Cizí jazyk  

5.1.2.1 Anglický jazyk - I. stupeň 

5.1.2.2 Anglický jazyk - II. stupeň 

5.1.2.3 Konverzace v jazyce anglickém - volitelný předmět 

5.1.3 Další cizí jazyk 
5.1.3.1 Německý jazyk  

5.1.3.2 Ruský jazyk  

5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika 

5.2.1.1 Matematika - I. stupeň 

5.2.1.2 Matematika - II. stupeň (včetně rozšířené výuky) 

5.2.1.3 Cvičení z matematiky - volitelný předmět 

5.2.1.4 Seminář z matematiky - volitelný předmět 

5.2.1.5 Zajímavá matematika – volitelný předmět 

5.2.1.6 Technické kreslení – volitelný předmět 

5.2.1.7 Finanční matematika – volitelný předmět 

5.2.1.8 Matematika na PC – volitelný předmět 

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 
5.3.1.1 Informatika - I. stupeň 

5.3.1.2 Informatika - II. stupeň 
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5.3.1.3 Informatika - rozšířená výuka na II. stupni 

5.3.1.4 Počítačová grafika - volitelný předmět 

5.3.1.5 Tvorba www - volitelný předmět  

5.3.1.6 Psaní na klávesnici – volitelný předmět 

5.3.1.7 Programování – volitelný předmět 

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Člověk a jeho svět 

5.4.1.1 Prvouka 

5.4.1.2 Přírodověda 

5.4.1.3 Vlastivěda 

5.5 Člověk a společnost 

5.5.1 Dějepis 
5.5.1.1 Dějepis 

5.5.1.2. Regionální historie – volitelný předmět 

5.5.2 Výchova k občanství 
5.5.2.1 Výchova k občanství 

5.5.2.2 Finanční gramotnost 

5.6 Člověk a příroda 

5.6.1 Fyzika 
5.6.1.1 Fyzika 

5.6.1.2 Zajímavá fyzika - volitelný předmět 

5.6.2 Chemie 

5.6.2.1 Chemie 

5.6.2.2 Chemicko-biologické praktikum - volitelný předmět 

5.6.2.3 Chemické hry – volitelný předmět 

5.6.3 Přírodopis 
5.6.3.1 Přírodopis 

5.6.3.2 Základy ekologie - volitelný předmět 

5.6.4 Zeměpis 
5.6.4.1 Zeměpis 

5.6.4.2 Zeměpisný seminář – volitelný předmět 

5.7 Umění a kultura 5.7.1 Výtvarná výchova 5.7.1.1 Výtvarná výchova - I. stupeň 
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5.7.1.2 Výtvarná výchova - II. stupeň 

5.7.1.3 Výtvarné činnosti - volitelný předmět 

5.7.2 Hudební výchova 
5.7.2.1 Hudební výchova - I. stupeň 

5.7.2.2 Hudební výchova - II. stupeň 

5.8 Člověk a zdraví 
5.8.1 Tělesná výchova 

5.8.1.1 Tělesná výchova - I. stupeň 

5.8.1.2 Tělesná výchova - II. stupeň 

5.8.1.3 Kondiční hry - volitelný předmět 

5.8.1.4 Florbal - volitelný předmět 

5.8.1.5 Volejbal – volitelný předmět 

5.8.1.6 Softbal – volitelný předmět  

5.8.1.7 Aerobik – volitelný předmět 

5.8.1.8 Zdravotní tělesná výchova – nepovinný předmět 

5.8.2 Výchova ke zdraví 5.8.2.1 Výchova ke zdraví 

5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Člověk a svět práce 

5.9.1.1 Pracovní činnosti - I. stupeň 

5.9.1.2 Pracovní činnosti - II. stupeň 

5.9.1.3 Domácnost – volitelný předmět 

5.9.1.4 Volba povolání – volitelný předmět 

5.10 Doplňující vzdělávací obory 
5.10.1 Dramatická výchova 5.10.1.1 Dramatická výchova – volitelný předmět 

5.10.2 Mediální výchova 5.10.2.1 Mediální výchova – volitelný předmět 
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6. Hodnocení žáků  

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků  

6.1.1. Obecné zásady hodnocení a klasifikace 

6.1.1. Obecné zásady hodnocení a klasifikace 

- hodnocení a klasifikace žáka je nedílnou součástí výchovně–vzdělávací práce školy 

- klasifikace jako jedna z forem hodnocení využívá klasifikační stupnici, která popisuje 

výsledky žákovy práce 

- výsledky vzdělávání jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které 

dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního 

vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a jeho věku 

- ve výchovně-vzdělávací práci oddělujeme klasifikaci průběžnou a souhrnnou (celkovou) 

- průběžná klasifikace hodnotí dílčí výsledky práce žáka, stává se podkladem pro klasifikaci 

souhrnnou (ve prospěch zpřesnění klasifikace lze používat i hodnocení (-) mezi 

jednotlivými klasifikačními stupni) 

- souhrnná klasifikace se uskutečňuje na konci prvého a druhého pololetí 

- klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon 

- předmětem klasifikace je i žákovo chování ve vztahu k jednotlivým ustanovením školního 

řádu  

- v rámci průběžné i souhrnné klasifikace a hodnocení uplatňuje pedagogický pracovník 

(dále jen učitel) princip přiměřené náročnosti a pedagogického taktu vůči žákovi, zejména: 

- vyučující neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy pro nepřítomnost delší 

než jeden týden 

- po dohodě s vyučujícím žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, 

pokud to není jediný zdroj informací 

6.1.2. Zásady pro klasifikaci a hodnocení 

- při celkové klasifikaci učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 

z různých důvodů během klasifikovaného období ve svém pracovním výkonu zakolísat 

- kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně a skupiny předmětů jsou formulovány především 

pro celkovou klasifikaci. Učitel v žádném případě nepřeceňuje, ale ani nepodceňuje žádné 

z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně ve vztahu ke specifice předmětu 

- stupnice pro klasifikaci je dána ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

6.1.3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci: 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové a dal.), didaktickými 

testy a dalšími formami 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 

- analýzou výsledků různých činností žáka (portfolií, práce na projektech, kooperativní 

činnosti apod.) 

- konzultacemi s ostatními vyučujícími, event. podle potřeby s pracovníky PPP, SPC, či 

jiných služeb zejména u žáků s trvalejšími potížemi a poruchami, které mohou negativně 

ovlivňovat výsledky jejich práce 

- analýzou výsledků se zákonnými zástupci, popř. se žáky samotnými  
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Učitel je povinen vést o klasifikaci a hodnocení všech žáků v předmětech, kterým je vyučuje, 

přehlednou a soustavnou evidenci. Pokud je klasifikace stanovena na základě písemných nebo 

grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje 

nebo ve které se k ní mohou zástupci žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, 

v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 15. 10. dalšího školního 

roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také 

zákonným zástupcům. 

Vyučující kontroluje nejméně jednou za čtvrtletí sešity používané v jeho předmětu. Pokud mají 

žáci pracovní sešit, kontroluje jej častěji. V písemnostech opravuje i viditelné gramatické chyby. 

Žák musí mít tyto minimální počty známek za pololetí: 

jazyk český, matematika – 12, první cizí jazyk – 10, fyzika, zeměpis, dějepis, přírodopis, druhý cizí 

jazyk, vlastivěda, prvouka, přírodověda, chemie, tělesná výchova, výtvarná výchova – 4 (obecně 

předměty s dvouhodinovou týdenní dotací a uvedené jednohodinové), výchova ke zdraví, výchova 

k občanství, hudební výchova, pracovní činnosti, volitelné předměty (obecně předměty 

s hodinovou a menší týdenní dotací) – 3. 

Vyučující může určit další kritéria nutná pro dokončení klasifikace (vypracování projektů, referátů, 

pracovních listů, ..) 

Zkoušení je prováděno zásadně před žáky třídy, je nepřípustné individuální přezkušování 

v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované speciální vzdělávací potřebě. 

Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění 

v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl 

žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace s poukázáním na kladné stránky a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů a prací. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek 

hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí 

žákovi nejpozději do 7 dnů od jejího dokončení, s výjimkou slohových prací (14 dnů). Učitel 

seznamuje se všemi kritérii, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupce žáka a to zejména 

prostřednictvím zápisů do žákovské knížky – současně se sdělováním žákům. Výsledky ústního 

zkoušení zapisuje učitel do elektronické žákovské knížky minimálně jednou týdně, výsledky 

písemných zkoušek bezprostředně po opravě. Pokud má žák klasickou žákovskou knížku či 

deníček, je nutné zajistit dodatečné zapsání do ŽK, pokud ji žák daný den nemá. 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby 

se nadměrně nekumulovaly v určitém, pro celkovou klasifikaci významném období. 

O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně 

dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do kalendáře třídy. 

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

i kratší písemnou práci, která obsahuje učivo za delší časové období 

6.1.4. Klasifikace žáka 

- žáci se klasifikují nebo hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním 

plánu příslušného ročníku 

- klasifikační stupeň, popř. formu hodnocení určuje učitel, který příslušný předmět vyučuje 

- v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň příslušní vyučující 

po dohodě 

- při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikovaného období 

se hodnotí kvalita práce a učební výsledky za celé období. Významným aspektem je 

systematičnost práce. Stupeň se neurčuje na základě aritmetického průměru dosažené 

klasifikace 

- při určování klasifikačního stupně posuzuje vyučující výsledky práce žáka objektivně, 

neakceptuje žádné subjektivní, popř. vnější vlivy 

- případy významných vzdělávacích potíží a nedostatků v chování žáků se projednávají 

v rámci jednání pedagogické rady 
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- na konci klasifikačního období, v termínu, který stanoví ředitel školy, zapíší vyučující 

jednotlivých předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do programu Bakalář. Uzávěrka 

zápisu známek je nejpozději 24 hodin před konáním pedagogické rady (včetně zápisu 

slovního hodnocení) 

- zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka 

- vyučující jednotlivých předmětů (zápis do ŽK, třídní schůzky, konzultační čas) 

- v případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce 

vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem 

- třídní učitel nebo vyučující, pokud ho zákonný zástupce požádá a dohodnou se 

na individuální konzultaci   

- ředitel školy na základě iniciace třídním učitelem bezprostředně a prokazatelným 

způsobem 

- údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli 

veřejně 

- mají-li zákonní zástupci pochybnosti o správnosti souhrnné klasifikace, postupují v souladu 

s ustanovením § 52 zákona č. 561/2004 Sb. 

- problematiku obtíží při klasifikaci realizuje škola v souladu s ustanovením §51, 52, 53 

zákona č.561/2004 Sb. 

- komisionální přezkoušení probíhá podle §22 Vyhlášky o základním vzdělávání a některých 

záležitostech povinné školní docházky 

6.1.5. Hodnocení a klasifikace chování žáka 

- klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s vyučujícími, kteří ve třídě 

učí, rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě 

- důvody pro klasifikaci sníženým stupněm třídní učitel zdůvodní v osobní dokumentaci 

- kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování včetně dodržování 

školního řádu během klasifikačního období 

- za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené 

a opakované ubližující agresivní útoky; stejně tak sem mohou patřit i mírné formy 

psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují, fyzické násilí, 

omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií 

ke znevažování důstojnosti apod.  

 

Stupeň 1 (chování velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Má dobrý 

a přátelský vztah ke svým spolužákům, ve vztahu k dospělým respektuje zásady slušnosti a úcty 

k starším osobám. Ojediněle se může dopustit méně závažného přestupku proti ustanovením 

školního řádu. Je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (chování uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s ustanoveními školního řádu a pravidly slušného chování, jednání 

a vystupování. Žák se dopustí závažného přestupku proti ustanovením školního řádu nebo 

pravidlům slušného chování, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Zpravidla má v průběhu klasifikačního období 11 – 

20 neomluvených hodin. 

Stupeň 3 (chování neuspokojivé) 

Chování žáka je v příkrém rozporu s ustanoveními školního řádu a pravidly slušného chování, 

jednání a vystupování. Opakovaně se dopouští závažnějších přestupků. Dopouští se provinění, 

která ve svém důsledku negativně ovlivňují výchovu ostatních žáků. Vážně ohrožuje zdraví své 

i jiných osob. V průběhu klasifikačního období má zpravidla více než 21 neomluvených hodin. 
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Výchovná opatření: 

- pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající 

úspěšnou práci může udělit žákovi třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo 

na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy  

- ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi učitel před kolektivem třídy nebo školy 

- ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné 

ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci 

- pochvala či jiné ocenění se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské knížky či 

pochvalným listem 

- udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo 

uděleno 

- podle závažnosti přestupků proti ustanovení školního řádu může udělit třídní učitel 

- napomenutí třídního učitele  

- za ojedinělé drobné a neúmyslné porušení školního řádu  

- za 3 x zapomenutou žákovskou knížku či omluvný list za čtvrtletí, 

za zapomínání pomůcek na vyučování, neplnění domácích úkolů, ...  

- za tři pozdní příchody za čtvrtletí  

- za vlastní nepořádnost, špatný výkon třídní služby, …  

- činy nejsou závažné pro společnost, spíše se jedná o přestupky v rámci školního 

života  

- důtku třídního učitele (neprodleně informuje vedení školy)  

- za opakované drobné přestupky  

- za jeden závažný přestupek proti školnímu řádu 

- za 1 – 4 neomluvené hodiny 

- za nenošení přezůvek, cvičebního úboru do Tv, pomůcek na vyučování, 

vyhýbání se povinnostem 

- za 6 x zapomenutou žákovskou knížku či omluvný list za čtvrtletí, 

za zapomínání pomůcek na vyučování, neplnění domácích úkolů...  

- nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů – drobné slovní útoky 

na spolužáky či dospělé 

- za drobné ničení školního majetku 

- za vyhýbání se zadané třídní službě, vědomé neplnění zadaných úkolů 

a povinností  

- za opakované pozdní příchody - individuálně třídní učitel posoudí žáka a vliv 

rodiče na pozdní příchod  

- za nedodržování pravidel při používání informačních a komunikačních 

technologií, internetu a mobilních telefonů 

- ředitel školy může udělit žákovi důtku na základě návrhu učitele po projednání 

pedagogickou radou  

- za závažné porušování školního řádu, za hrubé porušení norem slušnosti 

- zpravidla za 5 – 10 neomluvených hodin (po individuálním posouzení) 

-  za agresivitu vůči spolužákům i dospělým  

- ojedinělé hrubé porušení školního řádu – významná je ojedinělost počínání  

- za porušení i společenských pravidel – nevhodné jednání v rámci vrstevnických 

vztahů  

- za slovní útok na spolužáka či dospělého  

- za jednorázové agresivní chování nebo ničení školního majetku 

- za časté vyhýbání se zadané třídní službě a vědomé neplnění zadaných úkolů – 

povinností 

- za ztrátu a úmyslné poškození žákovské knížky a omluvného listu  
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- za 4 a více pozdních příchodů za čtvrtletí – individuálně třídní učitel posoudí 

žáka a vliv rodiče na pozdní příchod  

- za opakované či významné nedodržování pravidel při používání informačních 

a komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů 

- třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření zákonnému zástupci žáka 

na zvláštním formuláři školy 

- výchovná opatření se zaznamenávají do dokumentace školy 

 

6.1.6. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty 

a matematika. Při klasifikaci sleduje zejména: 

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů 

- kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí 

- schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech 

- kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost 

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

- přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu 

- kvalitu výsledků činností 

- osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 

a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické 

činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických 

a praktických úkolů při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se 

u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný 

a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze 

s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně 

a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitosti. Myslí 

správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla 

bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních 

a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 
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učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických 

a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí 

podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují 

chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činností se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má 

menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní 

a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků 

jeho činností a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. 

Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických 

a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 

nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, 

vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činností a grafický projev 

mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

Nedovede samostatně studovat. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní činnosti, chemické hry, 

informatika a další předměty. 

Při klasifikaci sleduje učitel zejména: 

- vztah k práci, ke kolektivu spolupracujících spolužáků a k pracovním činnostem 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 

- aktivitu, samostatnost, tvořivost a iniciativu v praktických činnostech 

- kvalitu výsledků činností 

- organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti 

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

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

- obsluhu a údržbu laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje pozitivní vztah k práci, ke kolektivu spolupracujících spolužáků 

a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky 
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při praktické činnosti, které vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti 

a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho 

práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště 

v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se 

stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál a energii, vzorně obsluhuje 

a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává 

vyskytující se překážky.  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti, které vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné 

chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště 

udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará 

se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých 

chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými 

nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.   

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. Získané teoretické poznatky uplatňuje při praktických činnostech za pomoci učitele, 

dopouští se chyb. Při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky 

práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně a pracoviště udržuje v pořádku. 

Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě 

a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, 

materiál a energie. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně 

podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. 

V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů 

a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. 

Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 

dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje 

zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních 

zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává 

jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže 

postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, 

nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá 

na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu 

životního prostředí. Nevyužívá hospodárně suroviny, materiály a energie. V obsluze a údržbě 

laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků.  

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, 

výchova ke zdraví, výchova k občanství a další. 

Při klasifikaci v předmětech s výchovným zaměřením se hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

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

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování při vlastní činnosti 
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- kvalita projevu 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

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

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, 

výkonnost a péče o vlastní zdraví 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově 

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem 

o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický 

vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je 

esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje 

osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku 

a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.   

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně 

své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 

v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 

v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti. Nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev 

je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus 

a tělesnou zdatnost. 

6.1.7. Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

U žáka s potřebou podpůrných opatření se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne 

k charakteru potřeb. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je 

při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání 

podkladů. 

Žákům, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, je nezbytné po celou dobu docházky 

do školy věnovat speciální pozornost a péči. 

Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, 

které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. 

Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

Klasifikace bude provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním 

podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 
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Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být na základě 

žádosti zákonných zástupců během celého jejich vzdělávání hodnoceni z mateřského jazyka 

a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném 

vysvědčení). U žáků s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další 

předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Žáka lze hodnotit slovně po dohodě 

se zákonnými zástupci a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. 

Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. 

Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifické potřeby žáka vezmou v úvahu a odrazí se 

v mírnější známce o jeden stupeň, tak i o několik stupňů. Při uplatňování všech těchto možností 

vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací 

z odborných vyšetření a ve spolupráci se zákonnými zástupci.  

Je-li žák slovně hodnocen z některých předmětů, pro stanovení celkového prospěchu se 

slovní hodnocení převádí na klasifikační stupeň.  

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se může uskutečňovat podle 

individuálního vzdělávacího plánu, který má charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími 

a zákonnými zástupci. 

IVP je závazným dokumentem pro zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

 

6.1.8. Základní pravidla pro použití slovního hodnocení 

Hodnocení je zaměřeno na poskytování zpětné vazby o průběhu a výsledku činností žáka. 

Žák dostává informace také o tom, jakým způsobem může dosáhnout lepších výsledků 

v problémových oblastech. 

Učitelé hodnotí pokrok žáka, porovnávají jeho aktuální výkon s předchozími výsledky 

práce. Hodnocení je vždy adresné a osobně se obrací k žákovi.  

V naší škole jsme se ve slovním hodnocení zaměřili na přístup k práci, aktivitu, tvořivost, 

schopnost aplikovat vědomosti v praxi. Vedeme žáky ke schopnosti spolupracovat, schopnosti 

sebekritiky i k přátelským vztahům. 

 

Jednotlivým klasifikačním stupňům odpovídají formulace: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

 Žák bezpečně ovládá učivo. Je pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti. Má výstižné 

a poměrně přesné vyjadřování. Spolehlivě a uvědoměle užívá vědomostí a dovedností, pracuje 

samostatně, iniciativně, přesně a s jistotou. Je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák učivo ovládá. Uvažuje celkem samostatně, má celkem výstižné vyjadřování. Dovede 

používat vědomostí a dovedností, při řešení úkolů se dopouští malých, nepříliš častých chyb. Učí 

se svědomitě. 

Stupeň 3 (dobrý) 

  Žák učivo v podstatě ovládá, je méně samostatný v myšlení. Nedovede se dosti přesně 

vyjádřit. Úkoly řeší za pomoci učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje 

chyby, jichž se dopouští. V učení a práci nepotřebuje větších podnětů. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

 Žák učivo ovládá jen částečně, má značné mezery ve vědomostech a dovednostech, jeho 

myšlení je nesamostatné. Myšlenky vyjadřuje se značnými potížemi. Dělá podstatné chyby, 

nesnadno je překonává. Má malý zájem o učení, potřebuje stále pomoc a pobídky. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

 Žák učivo neovládá. I na návodné otázky učitele odpovídá nesprávně. Praktické úkoly 

nedokáže splnit ani s pomocí učitele. Veškerá pomoc a pobízení jsou zatím neúčinné. 
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6.1.9. Sebehodnocení žáků 

Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení, posiluje sebeúctu a sebevědomí 

žáků. Při školní práci vedou vyučující žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

Žáci jsou navykáni na situace, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem bude 

předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno. 

Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Vyučující se o chybě se žáky 

baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. 

 

Při sebehodnocení se žák snaží: 

- poznat své slabé a silné stránky, potřeby a rozvoj  

- hodnotit svůj postup učení a jeho výsledky  

- plánovat proces učení (cíle, metody, výsledky)  

- aktivně se účastnit procesu hodnocení  

- rozvíjet pozitivní sebehodnocení a sebepojetí  

- být odpovědný za své výsledky v učení  

- rozvíjet dovednosti, které jsou užitečné pro život 

- popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dál. 

Pedagog vede žáka v dovednosti sám sebe hodnotit ve smyslu svého zdravého sociálního 

a psychického rozvoje. 

 

6.1.10 Kritéria pro klasifikaci žáků při skupinové práci 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák se projevuje samostatně, iniciativně a tvořivě. Projevuje organizátorské schopnosti, ochotně se 

ujímá vedení skupiny a usměrňuje další žáky ve skupině. Jeho myšlení a jednání vede 

ke správnému výsledku v rámci zadaného úkolu. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák pracuje samostatně a pohotově a reaguje produktivně na menší podněty vedoucího skupiny. 

Jeho samostatná činnost vede k dosažení správného výsledku v rámci zadaného úkolu. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák při vykonávání požadované činnosti ve skupině projevuje nedostatky, které je schopen 

korigovat za pomoci vedoucího skupiny. Je méně iniciativní, v jeho myšlení se vyskytují chyby, 

které mohou negativně ovlivnit výsledek práce. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák se i přes vedení a pomoc vedoucího skupiny dopouští závažných chyb. Je málo samostatný, 

není tvořivý a není schopen sám přispět ke zdárnému zvládnutí úkolů ve skupině. 

 Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je zcela nesamostatný a i pod vedením se dopouští závažných chyb. Své chyby nedokáže 

opravit ani s pomocí ostatních žáků ve skupině. Nepodílí se na práci skupiny a tím ani na jejím 

výsledku.  

 

6.1.11 Kritéria pro hodnocení žáků při práci na projektech 

Kritéria jsou stejná jako u skupinové práce a k tomu ještě navíc: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je koordinátorem práce na projektu, zodpovídá za postup prací, vyhledávání informací, plnění 

dílčích úkolů a včasné splnění termínů. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák se řídí pokyny koordinátora, na základě menších podnětů pracuje zcela samostatně 

a bezchybně. 
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Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je schopen pracovat samostatně pouze pod vedením koordinátora, který koriguje jeho chyby 

a usměrňuje průběh práce. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je schopen pracovat pouze pod neustálým vedením koordinátora, při práci dělá závažné chyby, 

které musí být ostatními napravovány. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák není schopen plnit požadované úkoly ani pod vedením koordinátora. Pro projektovou práci 

není přínosem, ale brzdou. 

 

6.1.12 Vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu 

 
Ve vyhodnocení IVP vyučující uvede, zda žák zvládl cíle uvedené v IVP. V případě jejich nezvládnutí 

uvede stručně důvody. Uvede, zda byla prováděna reedukační péče, jaké pomůcky a materiály se 

při reedukaci osvědčily. 

Zhodnotí spolupráci žáka a rodiny. Rozhodne, zda u jednotlivých školních dovedností (čtení, psaní, počítání 

apod.) došlo ke zlepšení, stagnaci či ke zhoršení.  

Navrhne doporučení pro další školní období. 

Na základě těchto informací pak dochází ke specifikaci cílů vzdělávání při tvorbě nového IVP . 

 

 

 



38 

 

6.2. Autoevaluace školy  

Oblasti autoevaluace naší školy společně s cíli, kritérii, nástroji a časovým rozvržením:  

oblasti cíle a kritéria nástroje časové rozvržení odpovídá 

Výuka 

- zjišťování úrovně znalostí a 

dovedností 

- zjišťování efektivity výuky 

- zjišťování, zda jsou rozvíjeny 

klíčové kompetence žáků 

- zjišťování kvality písemných prací 

žáků 

- zjišťování použití výukových 

nástrojů 

- zjišťování náročnosti výuky 

- zjišťování propojení učiva s reálným 

životem 

- rozbor žákovských prací 

(nejen čtvrtletních) 

- myšlenková mapa 

- hospitační činnost 

- testy různých agentur (Scio, 

Kalibro, …) 

- modelové situace 

- úlohy z mezinárodních 

výzkumů 

- řízené rozhovory 

- dotazníky 

- dotazníky ve školním 

roce 2017/2018 (jinak 

každé tři roky) 

- analýza SWOT dle plánu 

- rozvržení dle plánu 

kontrolní činnosti 

- testy dle časového 

rozpisu agentur 

- učitelé 

- vedení školy 

Školní klima 

- zjišťování vztahů ve škole mezi 

žáky, učiteli, zákonnými zástupci, 

mezi nimi navzájem 

- cílem je dosáhnout přátelské a 

motivující učení, vstřícné chování, 

důvěry  

- monitorování stavu šikany  

- peer dotazníky (i obrázkové) 

- schránky důvěry 

- modelové situace 

- rozhovor 

- dotazníky (SWOT) 

- projekty 

- preventivní programy 

- dramatizace 

- třídnické hodiny 

- komunitní kruh, … 

- dotazníky šikany konec 

I. pololetí, případně podle 

potřeby 

- dotazníky ve školním 

roce 2017/2018 (jinak 

každé tři roky) 

- třídnické hodiny 

probíhají 1 krát za měsíc 

- komunitní kruhy 

průběžně 

- třídní učitelé 

- vedení školy 

Hodnocení žáků 

- zjišťování objektivity učitele 

- zjistit, zda jsou kritéria pro 

hodnocení srozumitelná, jasná, zda 

jsou žáci o pravidlech informováni, 

zda jsou pravidla dodržována 

- zjistit, zda žáci používají 

sebehodnocení 

 

- rozbor žákovských prací 

- modelová situace 

- analýza výsledků vzdělávání 

(čtvrtletních prací, 

žákovských knížek, 

pololetních statistik) 

- hospitace 

- ČŠI 

- výstupní hodnocení 

- dle plánu hospitační 

činnosti 

- podle potřeb školy 

- výstupní hodnocení dle 

zákona I. pololetí šk. 

roku 

- vedení školy 

- třídní učitelé 
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Práce učitelů 

- používat sebehodnocení především 

při rozboru hodin 

- zjišťovat, zda jsou promyšlené cíle 

výuky, metody, nástroje a kritéria 

- zjišťovat, zda se učitelé vzdělávají a 

zda aplikují nové poznatky ve výuce 

- kontrolovat, zda je dodržován 

klasifikační řád 

- sledovat ochotu k tvůrčí práci 

- sledovat, zda se učitel podílí 

na osobním růstu žáka 

- rozhovor 

- rozbor hospitačních hodin 

- dotazníky 

- systematické sledování 

 

- dle plánu kontrolní a 

hospitační činnosti 

- rozhovory průběžně 

- ČŠI 

- dotazníky ve školním 

roce 2017/2018 (jinak 

každé tři roky) 

 

- vedení školy 

Vedení školy 

- zjišťovat, jaký je vztah ředitel školy 

– učitelé 

- zjišťovat, jaká je kontrola učitelů 

ze strany ředitele 

- zjišťovat, jaká je práce vedení školy 

- dotazníky 

- analýza SWOT 

- dotazníky ze školního 

roku 2017/2018 (jinak 

každé tři roky) 

- analýza SWOT dle plánu 

 

- vedení školy 

Spolupráce se 

zákonnými 

zástupci 

- zjišťovat, zda se daří komunikovat se 

zákonnými zástupci žáků, zda jsou 

brány jejich názory v potaz 

v situacích týkajících se jejich dětí 

- zjišťovat, zda se pořádají akce pro 

zákonné zástupce a veřejnost, zda se 

daří je zapojovat do života školy 

- dotazníky 

- třídní schůzky 

- rozhovory 

- školská rada 

- SRPŠ 

- hodnocení akcí školy 

- dotazníky ze školního 

roku 2017/2018 (jinak 

každé tři roky) 

- třídní schůzky čtyřikrát 

ročně 

- ostatní dle potřeby 

- třídní učitelé 

- vedení školy 

Materiální a 

technické 

podmínky 

- zjišťovat, zda má škola potřebné 

podmínky k naplnění cílů, které si 

formulovala 

- zjišťovat, zda je vybavení učitelům i 

žákům dostupné a využívané 

- zjišťování, zda je zařízení a vybavení 

bezpečné a funkční 

- hospitační činnost 

- dotazník 

- rozhovor 

- kontroly BOZP 

- dle plánu kontrolní a 

hospitační činnosti 

- plán BOZP 

- průběžně 

- dotazníky ve školním 

roce 2017/2018 (jinak 

každé tři roky) 

- všichni pracovníci 

- vedení školy 



40 

 

7. Přehled použitých zkratek 
 

 

Aj  anglický jazyk 

AŠSK  Asociace školních a sportovních klubů 

Cj  cizí jazyk 

Č   český jazyk a literatura 

D  dějepis 

DDM  Dům dětí a mládeže 

F  fyzika 

Hv  hudební výchova 

Ch  chemie 

ICT  informační a komunikační technologie 

In  informatika 

IVP  individuální vzdělávací plán 

LVK  lyžařský výcvikový kurz 

M   matematika 

MŠ  mateřská škola 

Nj  německý jazyk 

Pč  pracovní činnosti 

PPP  pedagogicko-psychologická poradna 

Prv  prvouka 

Př  přírodopis 

Přv  přírodověda 

SPC  speciálně-pedagogické centrum 

SSŠ  středisko služeb školám 

SVP  středisko výchovné péče 

ŠVP  školní vzdělávací program 

ŠD  školní družina 

Tv  tělesná výchova 

Vl  vlastivěda  

Vo  výchova k občanství 

Vv  výtvarná výchova 

Vz  výchova ke zdraví 

Z  zeměpis 

ŠPZ  školské poradenské zařízení 

PLPP  plán pedagogické podpory 
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