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„Neusilujte o to, abyste byli dokonalí. 

Neusilujte dokonce ani o to, abyste byli dobří. 

Usilujte jen o to, abyste dnes byli lepší, než jste byli včera.“ 

Petr Pťiha 

 

 
 

„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“ 

Konfucius 

 
Preambule 

Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné 
přizpůsobit a zaměřit na osobnost dítěte. Společnost se poslední dobou výrazně globalizuje, neustále 
dochází k přílivu nových informací. S touto situací se musí každý občan vyrovnat, informace musí umět 
vyhledávat, zpracovávat a využívat. Takovému postoji je blízké tematizování obsahu vzdělávání. 

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, 
návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím 
způsobem jednat v různých situacích. 
 

„Jediná cesta k vědění je činnost“ 

G.B.Shaw 
 

Cílem školy je vybavit žáka potřebnými dovednostmi, vědomostmi a postoji, připravit 

ho na budoucí život, ve kterém bude hledat, myslet, komunikovat a žít. Dítě 

s pocitem, že je středem našeho zájmu, ať už je jakékoliv, jistě svou cestu najde. 
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Kapitola 1 Identifikační údaje 

1. 1. Školní vzdělávací program „Společně to půjde lépe – Učíme se pro 
život“, zpracovaný dle RVP ZŠS, díl II. 

1. 2. Předkladatel 
 
Název školy  Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace                                     
  
Adresa                                          
  

nám. Míru 22  
666 25 Tišnov 

  
Ředitel                                  
   

Ing. Rudolf Mašek                                          

IČO 00 05 31 98 
 

Telefon 549 410 076 
 

Redizo 600 014 011 
  
WWW www.skolatisnov.cz,  

  
E-mail                                                           reditel@skolatisnov.cz 

 
Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Dana Staňková 

 
 

1. 3. Zřizovatel 
 
Název Jihomoravský kraj 

 
Adresa Žerotínovo náměstí 3/5 

601 82 Brno 
 

Telefon 541651111 
 

www www.kr-jihomoravsky.cz 
 

E-mail posta@kr-jihomoravsky.cz 
 

IČO 70888337 

http://www.skolatisnov.cz/
mailto:reditel@skolatisnov.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:posta@kr-jihomoravsky.cz
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1. 4. Platnost dokumentu 
 
Školní vzdělávací program je platný od  1. září 2021. 

Projednáno školskou radou dne 18. června 2021. 
Číslo jednací: 344/2021 
 
Razítko: 

 
 
 
 
 
 
 

Podpis ředitele školy : _____________________________ 
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Kapitola 2 Charakteristika školy 

2. 1. Úplnost a velikost školy 
Naše základní škola je od 1. 7. 2012 součástí SŠ a ZŠ Tišnov. Jsme základní škola, která  vzdělává 

žáky podle ŠVP vypracovaných dle RVP ZŠ, RVP ZŠ speciální, 1. a 2. díl. 
Další  součástí SŠ a ZŠ Tišnov  je Školní jídelna, kapacita 350 stravovaných. 

Základní škola je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem, která poskytuje základy vzdělání 
dětem na základě doporučení PPP nebo SPC. Má kapacitu 50 žáků. V současnosti počet žáků nepokrývá 
celkovou kapacitu školy. Škola je dobře dostupná IDS, nachází se v centru obce, škola sídlí na centrálním 
tišnovském náměstí v blízkosti autobusové zastávky. Pro tyto žáky jsme v naší škole vytvořili školní 
vzdělávací program „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“.  

Základní škola speciální poskytuje vzdělávání žákům – dětem s mentálním postižením, které 
neuspějí v základní škole. V posledním roce se nám daří vytvářet pro tyto žáky třídy, popřípadě jsou 
integrování do tříd ZŠ praktické, kde tyto děti většinou tvoří oddělení ve třídě svých stejně starých 
spolužáků, kteří jim poskytují tolik potřebnou motivaci v jejich cestě za vzděláním – odtud i název 
vzdělávacího programu  „Společně to půjde lépe -  Učení na míru“. Pro žáky, které jsou na základě 
doporučení poradenského zařízeni vzděláváni dle II. dílu je vytvořen ŠVP „Společně to půjde lépe – 
Učíme se pro život“. 

V naší základní škole nabízíme služby žákům z širokého okolí.  
Od letošního školního roku jsme nabídku služeb pro žáky a jejich rodiče rozšířili o možnost 

navštěvovat školní družinu, kapacita stanovená na max. 8 žáků. Školní družina vzdělává žáky dle ŠVP 
„Společně to půjde lépe – Učíme se hrou“. 

2. 2. Vybavení a možnosti školy 
Základní škola má v budově vyčleněny vlastní prostory v prvním patře budovy. Žáci mají  

k dispozici 4 kmenové třídy a 2 odborné učebny – počítačová učebna a cvičná kuchyňka. Ve třetím patře 
budovy se nachází 2 dílny pro pracovní vyučování, přičemž jedna z dílen slouží k práci se dřevem, plasty 
a kovy, druhá slouží jako keramická dílna, kde si žáci vyzkouší kreativní činnosti. K tělovýchovným 
aktivitám využíváme tělocvičnu a hřiště, které si naše zařízení pronajímá od ZŠ Smíškova a Sokolovnu.  

V traktu se nacházejí i pracovny zaměstnanců školy – sborovna, kabinet, pracovna zástupce 
ředitele pro ZŠ a sklad výukových pomůcek. Žáci zde mají k dispozici šatnu, sociální zařízení pro dívky a 
chlapce. 

Pro přípravu učitelů na výuku slouží kopírky, notebooky pro každého učitele a PC připojené 
k tiskárně. Každý počítač je připojen k internetu. Velkým kladem je internetové připojení, které je 
k dispozici v každé třídě společně s audiovizuální technikou, v jedné kmenové třídě je instalovaná 
interaktivní tabule.  

Výsledky nejen sportovních úspěchů mohou žáci sledovat ve vitríně s poháry na chodbě v traktu 
naší školy. Škola prezentuje svoji práci na svých internetových stránkách, k žákovským vystoupením a 
shromáždění rodičů slouží prostory školní jídelny. 

2. 3. Charakteristika pedagogického sboru 
Pedagogický sbor má 6 učitelů a 4 asistenty pedagoga. Spojují se v něm mladí i zkušení 

pedagogové, jejichž spolupráce je na velmi vysoké úrovni. Všichni učitelé, jsou plně kvalifikováni 
v oboru speciální pedagogika. Ve škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence sociálně 
patologických jevů a metodik ICT a EVVO.  
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Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost se dále vzdělávat v odborných seminářích a kurzech 
zaměřených jednak na další vzdělávání pedagogů v oblasti počítačové gramotnosti, ale především na 
získávání nových odborných zkušeností, jež lze uplatnit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami.   

Pověření pracovníci zařazení do požární hlídky jsou pravidelně školeni, a všichni učitelé jsou 
proškoleni v BOZP a poskytování první pomoci.  

2. 4. Charakteristika žáků 
Do naší školy jsou zařazování žáci – děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, diagnostikovaným 

poradenským pracovištěm, na základě žádosti a souhlasu zákonných zástupců dítěte. 

2. 5. Ročníkové a celoškolní projekty 
          Mezi stěžejní dlouhodobé projekty patří prevence sociálně patologických jevů. Jejím garantem je 
metodik prevence. 
          Dalším projektem je zavádění nových technologií do výuky. Garantem je metodik ICT. Nedílnou 
součástí vzdělávacího programu jsou i projekty z oblasti EVVO. Tyto projekty jsou samostatnou součástí 
a podrobně s nimi seznamuje příloha č. 2 tohoto ŠVP. 

          Školní projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků i celé školy. Zařazované 
formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (také krátkodobé i celoroční). 
Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a 
podporují spolupráci všech pedagogů a žáků i ostatních subjektů ve městě a okolí. 

    Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění 
ve společnosti.  

2. 6. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a  jinými subjekty  
Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím 

žákovských knížek, školního informačního systému Edookit, na třídních schůzkách, případně telefonicky 
či osobně – dle přání zákonných zástupců. O činnosti školy jsou rodiče informováni prostřednictvím 
učitelů a webových stránek školy. 

 Zákonní zástupci mohou školu navštívit takřka kdykoliv v době výuky nebo i mimo ni, po 
vzájemné dohodě s vyučujícím, na třídních schůzkách nebo v konzultačních hodinách.  Učitelé s nimi řeší 
všechny problémy  aktuálně a s individuálním přístupem. Tento přístup většina přijala a je s ním 
spokojena. Pokud se vyskytují problémy, zákonní zástupci informují školu a nedochází tak k odsouvání 
řešení problému nebo jeho prohloubení.  

Někdy  nevyhoví výzvě k jednání se školou, potom je situace řešena ve spolupráci s příslušným 
OSPOD. K poskytování důležitých informací slouží nástěnka a internetové stránky školy. 

Realizace dlouhodobých kulturních, sportovních nebo vzdělávacích pobytů pro žáky naráží na 
problémy, respektive na  nestabilní finanční situaci v rodině žáků. Proto se třídní kolektivy zaměřují na 
krátkodobé akce jako je návštěva ZOO, muzea, galerie, hvězdárny, vycházky do přírody a návštěvy 
aktuálně nabízených pořadů (divadlo, kino, koncert, prezentace zvířat apod.). 

Žáci naší školy se rovněž zapojují do projektů „středoškoláků“, které organizuje SŠ. Tyto akce se 
setkávají s velkým zájmem a pozitivním ohlasem. Svými výrobky přispívají na jarmarky, výstavy a další 
prezentaci školy. 

 Při škole byla také  zřízena Školská rada. Tvoří ji devět členů – tři zástupci rodičů, tři zástupci 
zřizovatele a tři pedagogové. Své zástupce v ní má i naše ZŠ. 
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Škola každoročně pořádá slavnostní zahájení školního roku, vánoční besídku. Těchto akcí se 
zúčastňuje většina rodičů. Dále jsou to různé sportovní akce jako dětský den, turnaj ve fotbalu,  
floorballu,  sportovní den. Také se zúčastňujeme soutěží, které pořádají školy našeho typu v rámci JmK.  

Žáci naší školy se také účastní akcí, které pořádají jiné organizace na Tišnovsku. Jedná se o 
jarmarky, pořádané při různých příležitostech, výstavy, sportovní akce. Škola se prezentuje jako celek při 
různých akcích v rámci celého JmK. 

Škola spolupracuje s Policií ČR, na osvětové a preventivní péči o žáky (dopravní výchova a jiné) a 
při řešení problémových situací z oblasti přestupkové a trestní. Dále spolupracujeme s poradenskými 
centry pro drogové a jiné závislosti a se Spolkem psychologických služeb, který sídlí v Tišnově. 
V poslední době se velmi osvědčila spolupráce s Inspiro Tišnov, PPP Brno, které žákům naší školy 
připravuje výukové programy přímo na míru. Při řešení sociálních a výchovných problémů, týkajících se 
našich žáků, škola spolupracuje s OSPOD příslušnému místa bydliště. Velmi těsně spolupracujeme 
s poradenskými pracovišti v Brně. 

Spolupráce s nejrůznějšími institucemi žákům ukazuje, že nejen škola vyžaduje dodržování 
určitých norem, a tak se stává oporou pro pedagogy v jejich výchovném působení na žáky. Vzájemná 
součinnost těchto organizací, školy i rodičů  napomáhá dosáhnout cílů výchovně vzdělávacího procesu. 

 
 Život žáků v ZŠ není jen o učení, ale ve snaze se co nejvíce přiblížit reálnému životu se vším, co k němu 
patří. Tedy činnosti sportovní, kulturní a společenské : 

· výlety za poznáváním okolí 
· dětský den  
· návštěvy Podhoráckého muzea a Muzea města Tišnova v Müllerově domě 
· návštěvy v Městské knihovně v Tišnově 
· divadelní představení  
· vánoční besídka pro rodiče 
· přednášky se zdravotní a sexuální tématikou pro starší žáky 
· informativní návštěvy v OU a SOU v rámci profesní přípravy 
· školní výlety 
· školy v přírodě 
     
Existence školy v regionu Tišnovska je ojedinělá a nezastupitelná a je navštěvována žáky z  mnoha 

obcí celého regionu. 
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Kapitola 3 Charakteristika školy 
 

Jsme státní základní škola, proto je naše nabídka vzdělávacího programu limitována podmínkou, 
aby žáci odcházeli po 10 letech povinné školní docházky s kompetencemi a očekávanými výstupy 
stanovenými Rámcovým vzdělávacím programem, schváleným MŠMT na základě nového školského 
zákona č. 561/2004 Sb.. Zároveň si však uvědomujeme, že i přes největší úsilí se nám nikdy nepodaří, aby 
všichni žáci dosáhli stejné úrovně ve všech oblastech. Jsme proto přesvědčeni, že při respektování cílů 
stanovených RVP bude pro žáky nejprospěšnější nabídnout jim i jejich zákonným zástupcům takový 
vzdělávací program, který by v co možná největší míře vycházel vstříc individuálnímu rozvoji osobnosti 
každého žáka. Každé dítě si přináší do života dva druhy vloh – obecné, zvané inteligence, a speciální, 
zvané nadání (talent). Tyto dispozice by měly být během školní docházky rozvinuty ve schopnosti – 
v prvém případě ve schopnost studovat, v druhém oborově (zájmově) se rozvíjet, stát se odborníkem 
v určitém druhu lidské činnosti (manuální  i duševní). Je proto naší další prioritou rozpoznávat, sledovat 
a rozvíjet vlohy v kompetence (schopnosti, vědomosti, dovednosti, postoje).  

3. 1. Zaměření školy 
Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků s různými typy postižení - na poskytování 

vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Zohledňujeme rozdílnost 
rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí (přímo z rodiny, 
z mateřské školy, ze speciální mateřské školy, při neúspěchu v běžných základních školách). V prvním 
školním období se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci, 
vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí a snažíme se o zachycení a rozvíjení každého drobného 
pokroku. Upevňujeme u žáků základní hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke 
schopnosti komunikovat s okolím a srozumitelně se vyjadřovat. 

U starších žáků se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální i volní. 
Rozvíjíme u žáků pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu 
k práci. Učí se pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k profesní orientaci podle svých schopností 
a zájmů tak, aby se dobře integrovali ve společnosti. Pomocí prvků činnostního učení ukazujeme žákům 
jak získané vědomosti uplatní v praktickém životě. 

Poskytujeme žákům individuální logopedickou péči na základě odborné depistáže v rámci hodin 
řečové výchovy. 

Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií, učíme je základům práce 
s osobním počítačem tak, aby si osvojili obsluhu počítače na základní uživatelské úrovni. 

Za podpory speciálně pedagogických metod navozujeme takové učební situace, ve kterých může 
žák zažít úspěch a radost z pochvaly. 

Tím se škola stává místem, kde žáci nejen získávají kvalitní vzdělávací péči, ale kde cítí přátelské 
prostředí, nebojí se případných neúspěchů a dostává se jim vědomostí, 
dovedností a návyků, které plně využijí v praktickém životě. Naším cílem je, aby si žáci vytvořili kladný 
vztah k učení a dalšímu vzdělávání během celého jejich života. 

Zaměření školního vzdělávacího programu 

Vize školy: Připravovat žáky tak, aby se dokázali orientovat v životních situacích, poskytnout jim 
dostatek informací a  dovedností, aby se dovedli aktivně a plnohodnotně zařadit do života. 

Moto: Škola jako vzdělávací,  kulturní a sportovní centrum dětí a okolní komunity. 
Respektovat jedinečnost lidského jedince, formovat ho v osobnost, upevňovat jeho zdravé 

sebevědomí, podněcovat všestranné aktivity, naučit ho toleranci, zodpovědnosti  a  rozvíjet jeho kladný 
přístup k lidem a okolí. 
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V každé třídě se najdou jedinci, kteří jen velmi neradi přijímají pravidla společnosti a velmi těžko 
tolerují jiný názor, nejsou ochotni se přizpůsobit. Chceme se na tuto problematiku  zaměřit nejen ve 
vzdělávacích oborech a v průřezových tématech, ale i ve volnočasových aktivitách. Bude prolínat celým 
školním vzdělávacím programem 

Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně - 
vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit 
nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat žáka do 
maximální spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky 
klíčovými kompetencemi – schopnostmi - k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, 
sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je 
vzdělávat s porozuměním. Důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. 
Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech 
školního vzdělávacího programu. 

Chceme rozpracovat vzdělávání na škole tak, aby tvořilo jeden propojený celek, který vede 
k naplnění cílů vzdělávání stanovených RVP pro základní vzdělávání. 

Vytvářet pohodové školní prostředí 
Příznivé prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Těmito 

osobami jsou žáci a jejich rodiče, učitelé a vychovatelé, správní zaměstnanci školy. Jde nám o to, aby se 
všechny zúčastněné osoby cítily na půdě školy dobře, aby měly pro svoji práci vytvořeny optimální 
podmínky, aby se do školního prostředí rády vracely. 

Chceme zachovat linii, kterou jsme si nastínili. Udržovat tradice, jež jsme vytvořili, některé jsme 
pozměnili a přidali další akce. Dbáme na to, aby výzdobu školy tvořily práce (projekty) žáků. Budeme 
pokračovat ve vystoupeních našich žáků na veřejnosti i v reprezentaci školy, obce i kraje. Škola má své 
logo. Průběžně  pracujeme na zkvalitnění a aktualizaci www stránek školy. Chceme, aby prostor školy 
byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy.  
 

3. 2. Výchovné a vzdělávací strategie 
 

„Všechno, co je třeba, je vnést do školy a do učebny tolik světla, 
kolik jenom dokážeme, poskytnout dětem tolik pomoci a vedení, 

kolik potřebují a o kolik požádají, naslouchat s porozuměním, když 
se jim chce mluvit, a potom uhnout z cesty. Můžeme jim důvěřovat, 

že zbytek dojdou…“ 
(John Holt: Jak se děti učí) 

Výše zmíněné motto jednoznačně naznačuje směřování pedagoga k naplňování klíčových 
kompetencí žáků. Je nenápadným režisérem při kooperativní práci. Pedagog musí být dovedným 
organizátorem i vyučujícím, musí umět plánovat. Práce pedagoga předpokládá tedy jisté manažerské 
schopnosti (jinak řečeno – musí být kompetentní).  

Ve výchovně vzdělávacím procesu škola využívá takové metody, které vedou k rozvoji osobnosti 
žáka jako celku a současně respektují jeho individuální možnosti. 

 

Při rozvoji klíčových kompetencí škola uplatňuje tyto postupy: 
§ Ve výuce je kladen  důraz  na individuální přístup. V odůvodněných případech jsou žáci 

vzděláváni dle IVP na základě doporučení školského poradenského pracoviště. 
§ Při osvojování poznatků, vědomostí a dovedností je kladen důraz na procvičování, neustálé 

opakování, stanovení splnitelných cílů, potlačování náročných a encyklopedických informací. 
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§ Probírané učivo je směřováno k praktickému uplatnění v každodenním životě. 
§ Optimální rozvoj žáků je zajištěn spoluprací s rodiči a dalšími institucemi  

 
Ve vzdělávání těchto žáků usilujeme o: 
§ osvojení hygienických návyků 
§ osvojení sebeobsluhy v co největší míře 
§ rozvíjet co nejvyšší míru samostatnosti a orientaci v blízkém okolí 
§ vedeme žáky k rozvíjení komunikačních dovedností 
§ rozvíjíme schopnost spolupráce, vykonávání jednoduchých úkonů 
§ vedeme žáky k vytváření vztahu ke spolužákům, začleňujeme je do kolektivu žáků školy 
§ vytvářet u žáků potřebu projevování citů, rozvíjet jejich pozornost, vnímavost a poznání nejen 

sebe ale i svého okolí 
 

Jednotlivé kompetence jsou naplňovány následovně: 
Kompetence k učení 

– rozvíjíme u žáků schopnost číst symboly, znaky, pojmy 
– vedeme žáky k maximální možné míře zvládnutí trivia dle individuálních možností daného žáka 
– formou her, zábavných úkolů, dramatizace, návštěvou knihovny, divadelních a filmových 

představení a zajímavou rozvíjíme slovní zásobu, pochopení významu slov, zvládnutí gramaticky 
správné stavby věty 

– klademe důraz na porozumění informací 
– důraz klademe na povzbuzení, prožití pocitu úspěchu a radosti z dobře vykonané práce  
– žáky vedeme k samostatnosti při plnění zadaných úkolů i k tvořivému samostatnému myšlení, 

k vyjádření vlastního názoru a k sebehodnocení 
– ve výchovně zaměřených předmětech vedeme žáky k estetickému cítění v rámci bydlení, oblékání 

a vzhledu  
– vedeme k uvědomění si návaznosti získaných vědomostí a dovedností na praktický život 
– seznamujeme žáky s počítačem a učíme základní dovednosti na něm 

 
Kompetence k řešení problému 

– při řešení úkolu podněcujeme žáky k uvědomění si výchozího zadání, smyslu jeho vyřešení a 
dalšího využití dosažených výsledků 

– při řešení problému je schopen nápodoby a respektování daného postupu 
– adekvátním způsobem seznamujeme žáky s možností vyhledávat různé informace na internetu 
– orientaci při hledání informací vedoucích k řešení problémové situace posilujeme schopností 

vyhledat příslušná informační centra a formulovat konkrétní dotazy (dopravní, místní, obchodní 
apod.), nalézt příslušnou odbornou poradenskou službu (zdravotní, bezpečnostní, právní, 
psychologickou apod.) 

– rozvíjíme orientaci v čase 
– využíváme  her a diskuzí o jejich řešení, přehrávání situací z pohledu různých sociálních rolí 
– učíme žáky chápat změny a konflikty jako přirozený jev, kdy daný problém nemusí mít jediné, 

jednoduché a konečné řešení 
– motivujeme žáky k překonávání pocitu strachu 

 
Kompetence komunikativní 

– vytváříme podmínky pro rozvoj komunikace se spolužáky a dospělými ve škole i v podmínkách 
mimo ni 

– učíme využít získané komunikační dovednosti v reálném životě a sociální interakci 
– žáky vedeme k porozumění běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních 

prostředků a k adekvátním reakcím na ně  
– podporujeme přátelské vztahy mezi žáky, učíme žáky naslouchat druhým lidem 
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– rozvíjíme u žáků schopnost vytvořit vlastní názor, samostatně jej vyjádřit i obhájit 
– vedeme ke správné formulaci a vyjádření vlastních myšlenek, názorů a pocitů 
– podporujeme a rozvíjíme mezitřídní komunikaci i komunikaci s ostatními školami v rámci 

různých setkání -  výtvarných, rukodělných či sportovních soutěží 
– pochvalou a povzbuzením učíme žáky všímat si kladných stránek svých a druhých lidí a rozvíjíme  

schopnost  oceňovat je 
– učíme žáky vnímat dospělé jako partnery s danou autoritou 
– žák by měl pozdravit, reagovat na oslovení 

 
Kompetence sociální a personální 

– posilujeme vytváření představy o sobě samém 
– podporujeme schopnost tolerance a respektování názorů druhých při společné práci ve skupině a 

respektování společně dohodnutých pravidel 
– motivujeme žáky k ohleduplnosti a úctě při jednání s ostatními žáky (např. v hodinách  TV 

posilujeme chování fair play) 
– usilujeme o vytváření příjemné atmosféry v kolektivu 
– učíme žáky  odmítavému postoji k neznámým lidem 
– prezentací výrobků vytvořených žáky v PV a VV a nejrůznějšími vystoupeními posilujeme 

sebevědomí žáků a uvědomění si hodnoty své práce 
– snažíme se žáky vést k vytváření správného hodnotového systému a vztahu ke svěřeným 

hodnotám a k veřejnému majetku 
– zaměřujeme  se na vytváření vztahů v rodině a mezi lidmi  

 
Kompetence pracovní 

– vedeme žáky k samostatné sebeobsluze a základů osobní hygieny 
– při výuce využíváme práci ve dvojicích, reálné předměty, motivujeme žáky k účinné spolupráci ve 

skupině a apelujeme na vzájemnou pomoc a dodržování pravidel týmové práce 
– vedeme k utváření příjemné pracovní atmosféry 
– při pracovním vyučování dbáme na hygienu a bezpečnost práce a osvojení si základních 

pracovních návyků 
– vedeme žáky k propojení poznatků z různých vzdělávacích oblastí 
– vedeme žáky k vzájemnému respektování různých pracovních postupů, různého pracovního tempa 

a učíme je čerpat poučení z toho, co si druzí lidé myslí, co dělají a jak pracují  
– rozvíjíme schopnost vnímat a vstřebávat všechny nově získané pracovní dovednosti a návyky 

k vytvoření pozitivního vztahu k dalšímu vzdělávání a uplatnění ve společnosti 
 

3. 3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Naše základní škola je školou, zaměřenou na výuku žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními     

( dle §16 odst. 9 Školského zákona 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 82/2015 Sb.).  

Současná legislativa poskytuje těmto žákům prostor pro úspěšné plnění povinné školní docházky 
v základní škole na základě  rovného přístupu ke vzdělávání. Žákům s přiznanými podpůrnými 
opatřeními k úspěšnému zvládnutí povinné školní docházky přiznává vyhláška č. 27/2016Sb. poskytování 
podpůrných opatření (PO), která jsou poskytována na základě doporučení školského poradenského 
zařízení bezplatně. 

Podpůrná opatření  
Podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů.  
Podpůrná opatření prvního stupně poskytuje škola i bez doporučení školského poradenského 

pracoviště a to na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podkladem pro vypracování PLPP je náš 
Školní vzdělávací program „Společně to půjde lépe – Učíme se s úspěchem“. PLPP vypracování třídní 
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učitel, spolupracuje na něm s dalšími vyučujícími daného žáka, tak, aby PLPP splňoval účel a sloužil ku 
prospěchu žáka a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je 
seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů 
podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů 
nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO. PLPP má písemnou podobu a při jeho vypracování 
bude použit vzor uvedený ve vyhlášce č. 27/2016.  

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně poskytuje škola jen na základě doporučení školského 
poradenského pracoviště. V případě doporučení PPP či SPC, probíhá výuka dle Individuálního 
vzdělávacího plánu (IVP). IVP je vypracován na základě doporučení školského poradenského pracoviště 
a na základě žádosti zákonných zástupců. IVP je povolován na základě rozhodnutí ředitele školy, který za 
jeho vypracování zodpovídá. IVP vypracovává třídní učitel, spolupracují na něm všichni vyučující 
daného žáka. S IVP je seznámen žák, jeho zákonní zástupci, školské poradenské pracoviště, které IVP 
doporučilo, ředitel školy, výchovný poradce. Žák i zákonní zástupci mají právo nahlížet do IVP. IVP se 
vypracovává v písemné podobě, vyhodnocuje se na konci pololetí, je možné ho průběžně upravovat. 
Jedná se o živý dokument. 

IVP může na základě doporučení školského poradenského pracoviště obsahovat následující: 
Ø v oblasti metod výuky: 
· respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 
· metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 
· důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 
· respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkol 
 
Ø v oblasti organizace výuky: 
· střídání forem a činností během výuky  
· u mladších žáků využívání skupinové výuky 
· postupný přechod k systému kooperativní výuky 
· v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 
· zařazení předmětů speciálně pedagogické péče 
· náhrada předmětů (jen s doporučením školského poradenského pracoviště) 

          U žáků s přiznanými PO od třetího stupně (týká se žáků s mentálním postižením) je možné v IVP 
upravit očekávané výstupy stanovené naším ŠVP, popřípadě upravit vzdělávací obsah, tak aby byly 
v rovnováze skutečné možnosti daného žáka se vzdělávacími požadavky, které by měly směřovat 
k dosažení jeho osobního maxima. Pro tyto případy náš ŠVP obsahuje minimální doporučené výstupy, 
které slouží k tvorbě IVP. 

          Zajišťujeme speciální pedagogickou péči a výuku pedagogy s psychopedickou či jinou potřebnou 
speciálně pedagogickou odborností přímo v jednotlivých hodinách. Spolupracujeme se školskými 
poradenskými zařízeními v rámci zařazování dětí do naší školy, při konzultacích problémových situací u 
žáků, doporučováním výuky na podkladě individuálního vzdělávacího plánu,  využíváním činnosti 
asistentů pedagogů, speciálních postupů či pomůcek a podobně. Naši pedagogové rovněž  velmi úzce 
spolupracují s pediatry, případně odbornými lékaři -  odborností neurologie, psychiatrie atd..  

          Pro vzdělávání žáků, kterým svými nároky nevyhovuje ZŠ,  je v našem zařízení zřízena Základní 
škola speciální. Péči žákům věnuje tým speciálních pedagogů naší školy ve spolupráci s dalšími 
zařízeními a odborníky, které vyžaduje daný typ postižení nebo kombinace postižení. Tito žáci jsou 
vzděláváni podle ŠVP „Společně to půjde lépe - Učení na míru“, který si pedagogové mohou upravit 
s přihlédnutím na jejich individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti. ŠVP vychází z RVP pro 
základní školu speciální – 1 díl. Pro školní rok 2021 – 2022 jsme připravili nový ŠVP „Společně to půjde 
lépe – Učíme se pro život“, který vychází z RVP ZŠ spec. – 2. díl. Tento vzdělávací program je určen 
žákům, je jim upraven „ušit“ přímo pro daného žáka a připravuje žáka na život s co největší mírou 
samostatnosti. 
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Kombinace smyslových vad – zraku a sluchu s mentálním postižením v našem zařízení je možné 
pouze při lehčím smyslovém postižení. Žáci s takovým to postižením, již naší školou byli vzděláváni. Pro 
žáky s těžší formou postižení je třeba připravit podmínky pro vzdělávání – vhodné pomůcky, učebnice,.. 

V naší škole je dosti vysoké procento žáků s poruchami chování. Spolupracujeme úzce s SPC, 
školní psycholožkou, metodikem prevence, výchovným poradcem a dalšími odbornými spolupracovníky. 

Problematika žáků se sociálním znevýhodněním je nám velmi blízká, v minulosti naše škola 
fungovala společně s dětským domovem. V dnešní době jsou žáky naší školy, klienti Dětského domova 
v Tišnově.  U  žáků naší školy je cílem s maximálním úsilím rozvíjet jejich osobnost, sebehodnocení, 
sebedůvěru, reálné posouzení svých schopností a možností. Jsou zapojováni do všech aktivit, jak 
sportovních tak kulturních. O úspěšnosti jejich zapojení do společnosti nerozhoduje pouze úroveň jejich 
rozumových schopností a možností a kvalita jejich vědomostí, ale také jejich vztah k ostatním lidem, 
jejich schopnost komunikovat s postiženými vrstevníky a spolužáky, tak s ostatní veřejností a 
v neposlední řadě i jejich osobnostní vlastnosti a povahové rysy. 

Jejich psychické zvláštnosti, jako je emocionalita, velká citová vnímavost, citlivá reakce na 
chování jiných lidí je využívána v jejich prospěch. Škola vede žáky ke společenskému chování tak, aby 
soužití s nimi nekladlo nadměrné nároky na jejich okolí, k příjemnému vystupování, aby nepostiženým 
lidem nebylo obtížné s nimi komunikovat. A také k dobrému a přátelskému vztahu k ostatním 
spoluobčanům a k potřebě být svému okolí užitečný. 
 

3. 4. Poradenství – poskytování poradenských služeb ve škole 
Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce,  metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé a 

další pedagogičtí pracovníci. 

 

3. 4. 1. Zaměření poradenských služeb: 
· Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve 

výchově a vzdělávání, 
· poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, 

prevence neúspěchu, 
· poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve 

spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků, 
· poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí, 
· kariérové poradenství, volba školy, 
· poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 
· metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při 

pedagogické práci s žáky, 
· poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími 

odbornými institucemi. 

Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče v danou dobu a také podle individuální 
potřeby žáků a rodičů. 

3. 4. 2. Kariérové poradenství   
Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci 

s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje výběr vhodného oboru, vydává přihlášky ke studiu, zápisové 
lístky. Ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu 
zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena 
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nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou 
informační materiály o středním školství a trhu práce.   

3. 4. 3. Prevence sociálně patologických jevů 
Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní program“ 

pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a 
vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky 
jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. 

Metodik a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů 
městských částí a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti.  Škola 
monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný 
poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje 
s dalšími organizacemi v oblasti prevence soc. pat. jevů, využívá vybrané programy.  

Jak naplňujeme  minimální preventivní program 
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům, vytváření 

optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje 
schopností a osobnosti žáků. Všechny  negativní jevy jsou ihned řešeny výchovným poradcem a 
metodikem prevence v součinnosti se sociálním kurátorem či dalšími kompetentními institucemi a 
orgány.  

Prevence sociálně patologických jevů na škole je dána především těmito body: 
1) Včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu 
2) Zaměřit se na problémové a sociálně handicapované děti 
3) Během školního roku zapojit co největší počet žáků do mimoškolních aktivit a kroužků 
4) Spolupracovat s rodiči 
5) Prohloubit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů 
6) Spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

(přednášky, besedy), u Policie České republiky domlouvat a absolvovat besedy pro žáky I. i II. 
stupně na téma kriminality, drog, dopravní výchovy  

 
3. 4. 4. Psychologická péče 

Na třídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho 
o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá 
s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace).  
Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory 
rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a 
dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, 
v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává  informace o dalších subjektech zajišťujících 
psychologickou a sociální péči. Svoje nezastupitelné místo má činnost externí psycholožky, která 
konzultuje s pedagogy problémy dětí a pomáhá hledat řešení nestandardních situací. Je také k dispozici 
dětem  a svým přístupem a bohatými zkušenostmi pomáhá vytvářet pozitivní atmosféru při řešení 
vzniklých problémů. 
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Kapitola 4 Učební plán 

4. 1. Tabulace učebního plánu 
Vzdělávací 

oblasti 
Vzdělávací 

obor 
Vyučovací 
předmět 

 

   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  
Člověk a 
komunikace 

Rozumová 
výchova Český 

jazyk 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Řečová 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
Počty 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 10+10 

Člověk a 
jeho svět 

Smyslová 
výchova 

Prvouka 
 4 4 4 4 4 4 4+1 4+1 4+1 4+1 40+4 

Člověk a 
kultura 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1+1 1+1 10+2 

Člověk a 
zdraví 

Pohybová 
výchov Tělesná 

výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Zdr. těl. 
vých. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Člověk a 
svět práce Dělání Dělání 2 2 2 2 2 2 2+1 2+1 2+1 2+1 20+4 

Celkem čas. dotace  20 20 20 20 20 20 21 23 23 23 210 
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4. 2. Poznámky k učebnímu plánu 
ŠVP „Společně to půjde lépe – Učíme se pro život“ zpracovaný dle RVP ZŠS, II. díl úzce navazuje 

na ŠVP „Společně to půjde lépe – Učení na míru“, zpracovaný dle RVP  ZŠS I. díl , proto se v určitých 
místech potkávají a úzce spolu spolupracují. 
Názvy předmětů jsme vybrali z důvodu co nejmenších rozdílů mezi ŠVP – snažíme se o co nejmenší 
rozdíly mezi dětmi.  

Český jazyk ( VO Člověk a komunikace) 
· Vyučovací předmět má v 1.- 10. ročníku komplexní charakter.  
· Skládá se z:  

rozumové výchovy (20 hodin) 
řečové výchovy (20 hodin) 

· Součástí je řečová výchova, která je  zařazována v menších časových celcích jako součást běžné 
vyučovací hodiny. 

· V rámci  předmětu bude probíhat individuální logopedická péče 
 

Počty (VO Člověk a komunikace) 
· vyučovací předmět má v každém ročníku týdenní dotaci 1 hodinu ze vzdělávacího oboru Rozumová 

výchova a je doplněna 1 z disponibilních hodin 
· obsah je tvořen vzdělávacím oborem Rozumová výchova  

Prvouka (VO Člověk a jeho svět) 
· Předmět posílen o 4 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace 

Hudební výchova (VO Umění a kultura) 

Výtvarná výchova (VO Umění a kultura) 
· Předmět je doplněn o 7 disponibilních hodin. 

Tělesná výchova (VO Člověk a zdraví) 
· Obsah předmětu vznikl z vzdělávacích oborů pohybová výchova a zdravotní tělesná výchova.  
· V rámci tělesné výchovy jsou zařazeny prvky rehabilitační tělesné výchovy s přihlédnutím 

k individuálním potřebám žáků se zdravotním oslabením. 

Dělání (VO Člověk a svět práce) 
· Předmět se nazývá Dělání.  
· Je doplněn o 4 disponibilní hodiny. 
 

Zkratky předmětů: 

Český jazyk  Čj  Dělání   Dě 

Počty Po  Výtvarná výchova  Vv 

Prvouka  Prv  Tělesná výchova  Tv 

Hudební výchova  Hv    
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Kapitola 5 Učební osnovy 

5. 1. ČESKÝ JAZYK 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a  
komunikace. Předmět vznikl sloučením vzdělávacích oborů Rozumová výchova a Řečová výchova. 

Výuka probíhá ve všech ročnících a předmět má komplexní charakter. Rozdělení časové dotace 
jednotlivým složkám je na uvážení vyučujícího, který bude brát ohled a respektovat na specifické potřeby 
žáků ve třídě.  

Časová dotace 20 hodin ze vzd. oblasti rozumové výchovy a 20 ze vzděl. oblasti Řečové výchovy.  
Rozložení hodin je upřesněno v tabulaci učebního plánu. 

 

Ročník Týdenní dotace  

Roz. v. Řeč. vých. celkem 

1. 2 2 4 

2. 2 2 4 

3. 2 2 4 

4. 2 2 4 

5. 2 2 4 

6. 2 2 4 

7. 2 2 4 

8. 2 2 4 

9. 2 2 4 

10. 2 2 4 

Celkem  20 20 40 

 
Cílem předmětu je vést žáka k srozumitelnému vyjadřování se ústní formou, rozvíjet pozitivní 

vztah k mateřskému jazyku, vytvářet dostatečnou slovní zásobu. Důraz je kladen na utváření dovednosti 
sociálního čtení. Předmět rozvíjí schopnost žáka vnímat různá sdělení, rozumět jim a adekvátně na ně 
reagovat. Posiluje sebedůvěru, schopnost sdělit svůj názor a kultivovaný projev žáka v běžných situacích. 
Vyučovací předmět je naplňován: 
 - rozvíjením poznávacích schopností 
 - rozvíjením logického myšlení a paměti 

- rozvíjením grafických schopností 
 - rozvíjení komunikačních dovedností ( Řečová výchova ) 
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Mezipředmětové vztahy: 
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby se všemi předměty 
v učebním plánu.  

Výchovné a vzdělávací strategie: 
 Rozvíjení komunikačních dovedností ovlivňuje rozvoj poznávacích, emocionálních i volních 
vlastností žáků. 
 Jsou využívány různé formy augmentativní a alternativní komunikace (piktogramy, sady barevných 
obrázků, symwrither, znak do řeči, apod.) , které vedou k dorozumívání se s okolím, vytváření pocitu 
jistoty  a bezpečí a vyjadřování svých pocitů a přání.  

 

 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k vytváření klíčových kompetencí: 
 
Kompetence k učení 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· chápe a používá předměty, pojmy a grafické symboly 
· pozná známé předměty ve třídě a ve svém nejbližším okolí 
· rozliší známá velká tiskací písmena 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· rozvíjí řečové schopnosti, myšlení, emocionální a estetické vnímání 
· používá obrazový materiál, piktogramy 
· zařazuje cvičení prováděná v rámci sluchového a zrakového vnímání 
· aplikuje vhodné metody k rozlišení velkých tiskacích písmen 

 
Kompetence k řešení problémů 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· pomocí nápodoby řeší známé situace, umí požádat o pomoc 
· dokáže reagovat na jednoduché úkoly, pokyny 
· známé opakující se činnosti zařadí dle časové posloupnosti v rámci dne 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· vede žáky k řešení problémů, dokončování úkolů, učí je vyjádřit jednoduché závěry 
· rozvíjí jejich tvořivost a vlastní nápady  
· vede žáky k překonávání nezdaru, překážek a k vzájemné pomoci 
· učí žáky orientovat se v časovém sledu dne pomocí vizualizace denních činností 

Kompetence komunikativní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· reaguje na osoby ve svém blízkém okolí, dle svých možností a schopností komunikuje 
· vyjadřuje své postoje souhlasem či nesouhlasem 
· reaguje na oslovení 
· umí pozdravit 

Výchovné a vzdělávací strategie  - učitel 
· upevňuje srozumitelné vyjadřování se ústní formou, popř. jinou formou 
· motivuje kladnou pochvalou k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a k dodržování 

základních pravidel slušného chování 
· kultivuje žákův projev, dorozumívání se v běžných společenských situacích, sdělování nároků 
· vede žáky ke komunikaci a vyjádření jejich postojů 
· nacvičuje adekvátní reakci na oslovení, vede žáka, aby si pamatoval svoje jméno 
· vede žáky, aby dokázali pozdravit a reagovali na pozdrav správným způsobem 
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Kompetence sociální a personální 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· dle svých možností a schopností komunikuje se známými osobami 
· zapojuje se do činností ve třídě 
· rozlišuje pohlaví  

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku, chápání a poznávání rozdílů mezi lidmi 
· upevňuje tolerantní jednání a chování, spolupráci při řešení zadaných úkolů a vzájemné pomoci 
· zapojuje žáky do kulturního dění školy 
· automatizuje chování v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých 
· učí rozeznávat rozdíly mezi chlapcem, dívkou, mužem, ženou 

 
Kompetence pracovní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· zná předměty denní potřeby a umí je účelně používat 
· třídí předměty podle velikosti, barvy, tvaru a druhu 

Výchovné a vzdělávací strategie - Učitel 
· učí žáky používat a manipulovat s předměty 
· každodenním nácvikem připravuje žáky k rozlišování předmětů podle různých kritérií 



ŠVP „Společně to půjde lépe - Učíme se pro život“   

 
- 23 - 

Výstupy RVP ZŠS Učivo 1. – 3. ročník Učivo 4.-6. ročník Učivo 7. – 10. ročník 

Rozvíjení poznávacích 
schopností 
Žák by měl: 
Ø pojmenovat části svého 

těla, případně na ně 
ukázat 

Ø reagovat na oslovení 
jménem, znát své 
jméno 

Ø znát členy své rodiny 
Ø poznat své spolužáky i 

učitele, podle 
schopností je oslovovat 
jménem 

Ø vnímat různé podněty a 
reagovat na ně 

Ø orientovat se ve 
vztazích k nejbližšímu 
prostředí, denním 
časovém rozvrhu; 
vnímat prostor 

Ø poznat a používat 
předměty denní 
potřeby, uplatňovat 
základní hygienické a 
sebeobslužné činnosti 

Ø vnímat a uspokojovat 
základní životní 
potřeby, sdělit své 
pocity a upozornit na 
zdravotní potíže 

Ø řadit obrázky podle 
zadaných kritérií 

 
Rozvíjení grafických 
schopností  
žák by měl : 
Ø uchopit a podržet 

podaný předmět  
Ø uchopit tužku, štětec 

nebo jiné psací náčiní  
Ø nakreslit různé druhy 

čar  
Ø poznat grafickou 

podobu písmen  
Ø napsat několik 

vybraných tiskacích 
písmen  

Ø Rozvíjení logického 
myšlení a paměti 

Ø orientovat se na 
stránce, na řádku  

Ø číst vybraná písmena a 
krátká slova  

Ø opakovat slova a krátké 

· vlastní osoba; znát a 
používat vlastní jméno, 
oslovení;  

· sebe obslužné, 
hygienické a stravovací 
návyky;  

· jména členů rodiny 
· škola, třída, seznámení s 

budovou, orientace ve 
třídě, v budově, školní 
pomůcky, vztahy ve 
škole, spolužáci 
(rozlišení chlapec – 
dívka), učitelé 

· poznávání různých 
činností, předmětů a 
zvířat na obrázcích, ve 
skutečnosti 

· třídění a řazení předmětů 
podle různých kritérií 

· •psychomotorické hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učivo  
· rozvíjení hrubé i jemné 

motoriky, cvičení dlaní, 
prstů, uchopování 
předmětů  

· uvolňovací cvičení ruky, 
prstů, manipulační 
činnosti s předměty  

· oblouky – horní, dolní; 
svislé a šikmé čáry 
oběma směry; vlnovky, 
smyčky  

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

· vlastní osoba; znát a 
používat vlastní jméno, 
oslovení; části těla a 
jejich pojmenovávání 

· sebe obslužné, 
hygienické a stravovací 
návyky; péče o zdraví 

· rodina, členové rodiny, 
jména členů rodiny 

· škola, třída, seznámení s 
budovou, orientace ve 
třídě, v budově, školní 
pomůcky, vztahy ve 
škole, spolužáci 
(rozlišení chlapec – 
dívka), učitelé 

· prostorová orientace;  
· poznávání různých 

činností, předmětů a 
zvířat na obrázcích, ve 
skutečnosti 

· třídění a řazení předmětů 
podle různých kritérií 

· sociální čtení – 
poznávání běžně 
používaných symbolů;  

· •psychomotorické hry 
 
 
 
 
 
 
Učivo  
· rozvíjení hrubé i jemné 

motoriky, cvičení dlaní, 
prstů, uchopování 
předmětů  

· uvolňovací cvičení ruky, 
prstů, manipulační 
činnosti s předměty  

· oblouky – horní, dolní; 
svislé a šikmé čáry 
oběma směry; vlnovky, 
smyčky  

· písmena – pojem, 
tvarové prvky tiskacích 
písmen; první písmeno 
jména, ukázaného 
předmětu  

·  
 
- 
 

· vlastní osoba; znát a 
používat vlastní jméno, 
oslovení; části těla a 
jejich pojmenovávání 

· sebe obslužné, 
hygienické a stravovací 
návyky; péče o zdraví 

· rodina, členové rodiny, 
jména členů rodiny 

· škola, třída, seznámení s 
budovou, orientace ve 
třídě, v budově, školní 
pomůcky, vztahy ve 
škole, spolužáci 
(rozlišení chlapec – 
dívka), učitelé 

· prostorová orientace; 
časová orientace (roční 
období, části dne) 

· poznávání různých 
činností, předmětů a 
zvířat na obrázcích, 
modelech, ve skutečnosti 

· třídění a řazení předmětů 
podle různých kritérií 

· sociální čtení – 
poznávání běžně 
používaných symbolů;  

· •psychomotorické hry 
 
 
 
 
Učivo  
· rozvíjení hrubé i jemné 

motoriky, cvičení dlaní, 
prstů, uchopování 
předmětů  

· uvolňovací cvičení ruky, 
prstů, manipulační 
činnosti s předměty  

· oblouky – horní, dolní; 
svislé a šikmé čáry 
oběma směry; vlnovky, 
smyčky  

· písmena – pojem, 
tvarové prvky tiskacích 
písmen; první písmeno 
jména, ukázaného 
předmětu  

· hůlkové písmo  
· nácvik čtení – globální 

metoda, sociální čtení, 
piktogramy, říkanky, 
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říkanky; reprodukovat 
krátký text; vyprávět 
podle obrázku  

 
Řečová výchova 
Ø reagovat na hlas a 

intonaci dospělé osoby  
Ø snažit se o správné 

dýchání  
Ø vyjádřit souhlas či 

nesouhlas – verbálně, 
gesty  

Ø znát své jméno a 
reagovat na oslovení 
jménem  

Ø znát jména nejbližších 
osob a spolužáků  

Ø umět pozdravit, 
poděkovat – verbálně 
nebo gesty  

Ø sdělit svá přání a 
potřeby – verbálním 
nebo nonverbálním 
způsobem  

Ø využívat komunikační 
počítačové hry  

 

 
 
 
 
 
· tvorba a rozvíjení slovní 

zásoby pomocí reálných 
předmětů, fotografií  

• oromotorika, cviky rtů a 
jazyka, cvičení mluvidel; 
dechová a fonační 
cvičení, nácvik 
správného dýchání  

• sluchová a intonační 
cvičení, akustická 
diferenciace, 
napodobování hlasů a 
zvuků  

• fonetická cvičení, nácvik 
hlásek a slov; spontánní a 
jednoduché tematické 
rozhovory  

· systémy augmentativní a 
alternativní komunikace  

· počítačové programy 
zaměřené na rozvoj 
komunikace  

· kinetické hry zaměřené 
na jemnou motoriku  

 

 
 
 
 
· tvorba a rozvíjení slovní 

zásoby pomocí reálných 
předmětů, obrázků, 
fotografií  

• oromotorika, cviky rtů a 
jazyka, cvičení mluvidel; 
dechová a fonační 
cvičení, nácvik 
správného dýchání  

• sluchová a intonační 
cvičení, akustická 
diferenciace, 
napodobování hlasů a 
zvuků  

• fonetická cvičení, nácvik 
hlásek a slov; spontánní a 
jednoduché tematické 
rozhovory  

· systémy augmentativní a 
alternativní komunikace  

· počítačové programy 
zaměřené na rozvoj 
komunikace  

· kinetické hry zaměřené 
na jemnou motoriku  

 

básničky, krátké texty  
 
 
 
· tvorba a rozvíjení slovní 

zásoby pomocí reálných 
předmětů, obrázků, 
fotografií  

• oromotorika, cviky rtů a 
jazyka, cvičení mluvidel; 
dechová a fonační 
cvičení, nácvik 
správného dýchání  

• sluchová a intonační 
cvičení, akustická 
diferenciace, 
napodobování hlasů a 
zvuků  

• fonetická cvičení, nácvik 
hlásek a slov; spontánní a 
jednoduché tematické 
rozhovory  

· systémy augmentativní a 
alternativní komunikace  

· počítačové programy 
zaměřené na rozvoj 
komunikace  

· kinetické hry zaměřené 
na jemnou motoriku  
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5. 2. POČTY  
 
Charakteristika předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá ve všech ročnících. Vyučovací předmět počty je samostatný předmět, který patří 
do vzdělávací oblasti Člověk a komunikace, vychází ze vzdělávacího oboru Rozumová výchova. 
Rozdělení časové dotace jednotlivým složkám je na uvážení vyučujícího, který bude brát ohled na 
specifické potřeby žáků ve třídě.  

Hodinová dotace je nastavena na 2 hodiny/týdně v každém ročníku. Jedna hodina je z hodinové 
dotace Rozumové výchovy, druhá je z  disponibilní časové dotace. Důraz je kladen na praktické činnosti 
žáků. Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. 

Obsah vyučovacího předmětu je založen na praktických činnostech, sleduje využití 
matematických dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové 
představivosti.  

Cílem předmětu jsou praktické aplikace získaných dovedností v praktickém životě. 

Mezipředmětové vztahy: 
V rámci mezipředmětových vztahů je v tomto předmětu  možno uplatnit vazby s se všemi  předměty 
v učebním plánu. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k vytváření klíčových kompetencí: 
 
Kompetence k učení 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· chápe a používá předměty, pojmy a grafické symboly 
· pozná známé předměty ve třídě a ve svém nejbližším okolí 
· rozliší známá čísla 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· rozvíjí řečové schopnosti, myšlení, emocionální a estetické vnímání 
· používá obrazový materiál, piktogramy 
· aplikuje vhodné metody k rozlišení velkých tiskacích písmen 

 
Kompetence k řešení problémů 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· pomocí nápodoby řeší známé situace, umí požádat o pomoc 
· dokáže reagovat na jednoduché úkoly, pokyny 
· známé opakující se činnosti zařadí dle časové posloupnosti v rámci dne 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· vede žáky k řešení problémů, dokončování úkolů, učí je vyjádřit jednoduché závěry 
· rozvíjí jejich tvořivost a vlastní nápady  
· vede žáky k překonávání nezdaru, překážek a k vzájemné pomoci 
· učí žáky orientovat se v časovém sledu dne pomocí vizualizace denních činností 

 
Kompetence komunikativní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· vyjadřuje své postoje souhlasem či nesouhlasem 
· reaguje na oslovení 
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Výchovné a vzdělávací strategie  - učitel 
· upevňuje srozumitelné vyjadřování se ústní formou, popř. jinou formou 
· vede žáky ke komunikaci a vyjádření jejich postojů 

 
Kompetence sociální a personální 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· zapojuje se do činností ve třídě 
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· upevňuje tolerantní jednání a chování, spolupráci při řešení zadaných úkolů a vzájemné pomoci 
 
Kompetence pracovní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· třídí předměty podle velikosti, barvy, tvaru a druhu 
Výchovné a vzdělávací strategie - Učitel 

· učí žáky používat a manipulovat s předměty 
· každodenním nácvikem připravuje žáky k rozlišování předmětů podle různých kritérií 
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Výstupy RVP ZŠS Učivo 1. – 3. ročník Učivo 4.-6. ročník Učivo 7. – 10. ročník 

Rozvíjení logického 
myšlení a paměti  
Žák by měl  
Ø Koncentrovat se na 

určitou činnost  
Ø Rozlišovat velikost a 

tvary předmětů, dvojic 
obrázků  

Ø Zvládnout složení 
dějových obrázků  

Ø Orientovat se na 
stránce, na řádku  

Ø  
Ø Přiřazovat číslice počtu 

prvků  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvíjení poznávacích 
schopností 
 
Ø Poznat a používat 

předměty denní 
potřeby, uplatňovat 
základní hygienické a 
sebeobslužné činnosti  

 

· manipulační činnosti  
o vytváření asociací 

(slovo = osoba, věc, 
činnost), konkretizace 
(ovoce = jablko, 
hruška), abstrakce – 
barva,  

· porovnávání a 
rozlišování předmětů 
podle různých znaků  

  

• manipulační činnosti  
• základní časové vztahy – 

nyní, předtím, potom, 
dnes, včera, zítra  

• orientace v čase – denní 
doby, činnosti v určitou 
denní dobu, roční období  
 

• vytváření asociací (slovo 
= osoba, věc, činnost), 
konkretizace (ovoce = 
jablko, hruška), abstrakce 
– barva, počet, negace 

• porovnávání a 
rozlišování předmětů 
podle různých znaků  

• představy počtu, 
vytváření představ; 
posloupnost čísel, 
porovnávání a 
přiřazování číslic  
 

 
 
 
 
· sociální počty – 

poznávání peněz,  
  

• manipulační činnosti  
•  základní časové vztahy – 

nyní, předtím, potom, 
dnes, včera, zítra  

• orientace v čase – denní 
doby, činnosti v určitou 
denní dobu, roční období  
 

• vytváření asociací (slovo 
= osoba, věc, činnost), 
zobecňování (jablka, 
hrušky = ovoce), 
konkretizace (ovoce = 
jablko, hruška), abstrakce 
– barva, počet, negace, 
příčinné souvislosti  

• porovnávání a 
rozlišování předmětů 
podle různých znaků  

• představy počtu, 
vytváření představ; 
posloupnost čísel, 
porovnávání a 
přiřazování číslic  

 
 
· sociální počty – 

poznávání peněz,  
· porovnávání peněžních 

částek, čtení cen výrobků 
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5. 3. PRVOUKA 
 

Vyučovací předmět prvouka vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Obsah vyučovacího 
předmětu rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o poznávání blízkého okolí, přírody a jejich 
významu pro člověka. Získané poznatky spojuje s běžným životem. 

Vzdělávací obor je členěn do tematických okruhů:  
 Rozvíjení zrakového vnímání  
 Rozvíjení sluchového vnímání  
 Rozvíjení hmatového vnímání  
 Prostorová a směrová orientace  
 Rozvíjení čichového a chuťového vnímání  

 
Výuka probíhá ve všech ročnících Časová dotace je 40 vyučovacích hodin, doplněných v 7.-10. ročníku 

o 4 disponibilní hodiny- 
Vzdělávací oblast vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde 

žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. 
Cílem předmětu je vést žáka k: 

§ vytváření základních pracovních návyků 
§ uspokojovat základní životní potřeby 
§ orientovat se v blízkém okolí 
§ manipulovat s předměty 
§ poznávat barvy 
§ třídit a rozlišovat předměty dle velikosti, tvaru, barvy, zvuku 
§ napodobovat předváděné 
§ rozlišit chuť potravin  
§ slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů 
§ upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu 
 

Mezipředmětové vztahy: 
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby se všemi předměty 

vzdělávacího plánu.  

Výchovné a vzdělávací strategie: 
Ve vyučovacím předmětu uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou k naplňování 

následujících kompetencí. 

 
Kompetence k učení 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· chápe význam konkrétních předmětů, pojmů, pokynů a požadavků 
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· vede žáky k pochopení funkcí předmětů, výrazů a piktogramů 
· vede žáky k rozlišování známých předmětů, zvuků, vůní a chutí 

 
Kompetence k řešení problému 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· zvládá pocit strachu 
· orientuje se ve známém prostření 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
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· snaží se žáky zapojovat do různých činností a vede je k překovávání strachu z nových předmětů 
· ve známém prostření usiluje o samostatný pohyb žáka 

Kompetence komunikativní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· verbálními i nonverbálními prostředky vyjadřuje své potřeby a pocity 
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· motivuje žáky k vyjadřování svých potřeb a pocitů 
 
Kompetence sociální a personální 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· uvědomuje si své tělo a svoji osobu 
· rozlišuje a identifikuje osoby z nejbližšího okolí 
· reaguje adekvátně na neznámé osoby 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· pomocí stimulace umožňuje žákům uvědomovat si své tělo 
· u žáků rozvíjí vazby s nejbližšími osobami a vede jej k jejich poznávání 
· učí žáky, aby se chovali k neznámým osobám přiměřeně 

 
Kompetence pracovní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· pracuje s různými materiály a respektuje jednoduché pracovní postupy 
· třídí předměty podle barvy, tvaru a druhu 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· nabízí žákům manipulaci a používání různých předmětů 
· každodenním nácvikem připravuje žáky k rozlišování předmětů podle různých kritérií
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Výstupy RVP ZŠS Učivo 1. – 3. ročník Učivo 4.-6. ročník Učivo 7. – 10. ročník 

Rozvíjení zrakového vnímání  
žák by měl  
Ø uchopit předměty a 

manipulovat s nimi  
Ø rozlišovat tvary a barvy 

předmětů  
Ø poznat, řadit, skládat a třídit 

předměty podle velikosti, 
barevné a tvarové odlišnosti  

Ø třídit obrázky, rozeznat reálné 
a vyobrazené předměty  

Ø poznat osoby ze svého okolí a 
své spolužáky  

Ø rozpoznat denní dobu podle 
činnosti, obrázku nebo 
piktogramu  

Ø napodobit předvedené pohyby  
 
 
 
 
 
 
 
Rozvíjení sluchového vnímání  
žák by měl  
Ø reagovat na své jméno, na 

oslovení, na zavolání  
Ø poznat, rozlišit a napodobit 

různé zvuky  
Ø poznat podle hlasu osoby ze 

svého nejbližšího okolí  
Ø poznat a rozlišit různé zvuky a 

hlasy zvířat podle zvukové 
nahrávky  

Ø rozlišit zvuky spojené s 
denním životem a nebát se 
nepříjemných zvuků  

 
 
 
 
 
 
Rozvíjení hmatového vnímání  
žák by měl  
Ø zvládat základní sebeobslužné 

dovednosti  
Ø poznat hmatem velikost, tvar a 

povrch předmětů  
Ø třídit předměty na základě 

hmatu – podle velikosti a 

 
• cvičení soustředěného 
zrakového vnímání 
pomocí různých 
výrazných předmětů  
• rozlišování a třídění 
předmětů podle tvaru, 
velikosti a barev, 
manipulace s nimi  
• třídění obrázků podle 
obsahu,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· nácvik soustředěného 

sluchového vnímání 
pomocí zvuků, 
poznávání a 
rozlišování zvuků  

· sluchová cvičení s 
využitím zraku a bez 
využití zraku  

· cvičení sluchové 
paměti; napodobování 
různých zvuků  

· rozlišování zvuků v 
přírodě (hlasy zvířat, 
zpěv ptáků apod.)  

· sluchově motorická 
cvičení  

 
 
 
 
· sebeobslužné 

dovednosti  
· rozvíjení hmatové 

percepce, manipulace 
s předměty, úchopy 
předmětů různých 
tvarů, velikostí a z 
různých materiálů  

 
• vnímání prostoru 
oběma očima, jedním 
okem  
denní časové úseky podle 
činností, obrázků nebo 
piktogramů  
• cvičení soustředěného 
zrakového vnímání 
pomocí různých 
výrazných předmětů  
• rozlišování a třídění 
předmětů podle tvaru, 
velikosti a barev, 
manipulace s nimi  
• třídění obrázků podle 
obsahu, poznávání změn 
a rozdílů na obrázcích a 
na skutečných 
předmětech  
 
 
 
 
· nácvik soustředěného 

sluchového vnímání 
pomocí zvuků, 
poznávání a 
rozlišování zvuků  

· sluchová cvičení s 
využitím zraku a bez 
využití zraku  

· cvičení sluchové 
paměti; napodobování 
různých zvuků  

· rozlišování a určování 
zvuku podle směru, 
délky a intenzity  

· rozlišování zvuků v 
přírodě (hlasy zvířat, 
zpěv ptáků apod.)  

· sluchově motorická 
cvičení  

 
· sebeobslužné 

dovednosti  
· rozvíjení hmatové 

percepce, manipulace 
s předměty, úchopy 
předmětů různých 
tvarů, velikostí a z 
různých materiálů  

 
· vnímání prostoru 
oběma očima, jedním 
okem  
• denní časové úseky 
podle činností, obrázků 
nebo piktogramů  
• cvičení 
soustředěného 
zrakového vnímání 
pomocí různých 
výrazných předmětů  
• rozlišování a třídění 
předmětů podle tvaru, 
velikosti a barev, 
manipulace s nimi  
• třídění obrázků podle 
obsahu, poznávání 
změn a rozdílů na 
obrázcích a na 
skutečných 
předmětech  
 
 

· nácvik soustředěného 
sluchového vnímání 
pomocí zvuků, 
poznávání a 
rozlišování zvuků  

· sluchová cvičení s 
využitím zraku a bez 
využití zraku  

· cvičení sluchové 
paměti; napodobování 
různých zvuků  

· rozlišování a určování 
zvuku podle směru, 
délky a intenzity  

· rozlišování zvuků v 
přírodě (hlasy zvířat, 
zpěv ptáků apod.)  

· sluchově motorická 
cvičení  
 

· sebeobslužné 
dovednosti  

· rozvíjení hmatové 
percepce, manipulace 
s předměty, úchopy 
předmětů různých 
tvarů, velikostí a z 
různých materiálů  
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tvaru  
Ø poznat známé předměty podle 

hmatu  
Ø rozlišit hmatem základní 

fyzikální vlastnosti předmětů 
(tvrdost, teplotu)  

 
 
Prostorová a směrová orientace  
žák by měl  
Ø vnímat prostor, rozlišit 

směrovou orientaci ve 
známém prostoru  

Ø orientovat se ve třídě, ve škole 
a svém nejbližším okolí  

Ø rozlišovat vpravo – vlevo  
Ø rozlišovat nahoře – dole, před 

– za, vedle  
Ø řadit, skládat a umístit 

předměty na určené místo 
podle pokynu  

Ø rozeznat roční období podle 
základních znaků  

 
 
Rozvíjení čichového a chuťového 
vnímání  
žák by měl  
Ø rozlišit jednotlivé chutě  
Ø poznat předměty čichem podle 

vůně  
Ø rozlišit vůně a pachy  
Ø at zkažené potraviny a 

nebezpečné látky  
 
 
  
 
 

· třídění předmětů – 
podle tvaru,  
 
 
 

 
 
 
· orientace ve třídě, ve 

škole, v nejbližším 
okolí,  

· umísťování předmětů 
podle pokynů  

· příroda v ročních 
obdobích  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
· rozvoj čichové 

percepce; dýchání  
· poznávání podle 

čichu;  

· třídění předmětů – 
podle tvaru, velikosti, 
povrchu  
 
 
 
 
 

· orientace ve třídě, ve 
škole, v nejbližším 
okolí, v prostoru  

· směrová orientace v 
řadě, na ploše, v 
prostoru;  

· umísťování předmětů 
podle pokynů  

· příroda v ročních 
obdobích  

 
 
 
 
 
 
 
· rozvoj čichové 

percepce; dýchání  
· poznávání podle 

čichu; vůně; zápach, 
nelibé pachy  

· rozlišování základních 
chutí  

· rozlišování chutí, 
ovoce, zeleniny 

· rozlišování fyzikálních 
vlastností předmětů  

· třídění předmětů – 
podle tvaru, velikosti, 
povrchu  
 
 
 

· orientace ve třídě, ve 
škole, v nejbližším 
okolí, v prostoru  

· rozlišování pravá – 
levá  

· směrová orientace v 
řadě, na ploše, v 
prostoru; řazení 
předmětů podle 
směrové orientace  

· umísťování předmětů 
podle pokynů  

· příroda v ročních 
obdobích  

 
 
 
· rozvoj čichové 

percepce; dýchání  
· poznávání podle 

čichu; vůně, specifické 
vůně potravin; zápach, 
nelibé pachy  

· rozlišování základních 
chutí  

· rozlišování chutí 
potravin, ovoce, 
zeleniny, nápojů  
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5. 4. HUDEBNÍ VÝCHOVA 
Vyučovací předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Je realizován v rozsahu jedné 

vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. Výuka probíhá v učebně formou individuální a skupinové 
práce. Naplňuje přirozenou potřebu žáků projevit se. 
Cílem hudební výchovy je: 

· rozvíjení hudebnosti žáků a jejich pohybové kultury 
· poznávání a chápání hudebního bohatství  
· vytvoření kladného vztahu k hudbě a naučení se pozorného a soustředěného naslouchání 

hudbě  
· rozvíjení individuálních schopností při vlastní tvorbě, vnímání a komunikaci  
· napodobování a rozlišování různých nehudebních a hudebních zvuků  
· rozlišování vybraných hudebních nástrojů podle zvuku  
· zvládání hry na tělo a jednoduché rytmické nástroje  
· soustředění na poslech krátkých skladeb  

Mezipředmětové vztahy: 
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby se všemi předměty 

učebního plánu. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
Ve vyučovacím předmětu Hudební výchova uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou 

k naplňování následujících kompetencí. 

 
Kompetence k učení 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· manipuluje se známými předměty ve třídě a ve svém okolí 
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· vede žáky k samostatnosti v manipulaci s hudebními nástroji 
 
Kompetence k řešení problému 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· dokáže reagovat na jednoduché úkoly, pokyny 
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· dle schopností zapojuje žáky do jednoduchých činností 
 
Kompetence komunikativní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· verbálními i neverbálními prostředky vyjadřuje své potřeby a pocity 
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· motivuje žáky, aby pomocí hudby vyjádřili své pocity 
 
Kompetence sociální a personální 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· zapojuje se do činnosti ve třídě 
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· pomocí společné hry na hudební nástroje podporujeme vztahy v kolektivu 
· společným emocionálním prožitkem upevňujeme vztahy mezi dětmi 
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Kompetence pracovní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· pracuje s různými materiály a ovládá správný postup při hře na různé nástroje 
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· učíme žáky manipulovat s hudebními nástroji 
· vedeme žáky k nápodobě různých pohybů ve hře na hudební nástroje a pohybového doprovodu k 

písním a básním 
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Výstupy RVP ZŠS Učivo 1. – 3. ročník Učivo 4.-6. ročník Učivo 7. – 10. ročník 

žák by měl  
Ø zvládat správné 

dýchání, snažit se o 
správnou intonaci a 
melodii  

Ø rozlišovat zvuky 
hudebních nástrojů  

Ø zvládat zpěv 
jednoduchých písní 
s doprovodem 
hudebního nástroje  

Ø doprovodit sebe i 
spolužáky na 
jednoduché 
rytmické hudební 
nástroje  

Ø zvládat jednoduchá 
rytmická cvičení a 
pohyb podle 
rytmického 
doprovodu  

Ø soustředit se na 
poslech relaxační 
hudby a 
jednoduché krátké 
skladby  
 

 
· dechová cvičení, 

výslovnost, fonační, 
intonační a melodická 
cvičení  

· rytmus – vnímání rytmu, 
posilování rytmu, 
samostatná rytmizace, 
rytmizace říkadel, hra na 
tělo, Orffův instrumentář 
(bubínek, tamburína, 
triangl)  

· zpěv – jednoduché písně s 
hudebním doprovodem  

· poslech – říkadla, lidové 
písně, jednoduché krátké 
skladby určené dětem, 
relaxační hudba  

· hudebně pohybová 
činnost; pohybové hry s 
říkadly a dětskými  

 

 
· dechová cvičení, 

výslovnost, fonační, 
intonační a melodická 
cvičení  

· rytmus – vnímání 
rytmu, posilování 
rytmu, samostatná 
rytmizace, rytmizace 
říkadel, hra na tělo, 
Orffův instrumentář 
(bubínek, tamburína, 
triangl)  

· zpěv – jednoduché 
písně s hudebním 
doprovodem  

· poslech – říkadla, 
lidové písně, 
jednoduché krátké 
skladby určené dětem, 
relaxační hudba  

· hudebně pohybová 
činnost; pohybové hry s 
říkadly a dětskými  

 

 
· dechová cvičení, výslovnost, 

fonační, intonační a 
melodická cvičení  

· rytmus – vnímání rytmu, 
posilování rytmu, 
samostatná rytmizace, 
rytmizace říkadel, hra na 
tělo, Orffův instrumentář 
(bubínek, tamburína, triangl)  

· zpěv – jednoduché písně s 
hudebním doprovodem  

· poslech – říkadla, lidové 
písně, jednoduché krátké 
skladby určené dětem, 
relaxační hudba  

· hudebně pohybová činnost; 
pohybové hry s říkadly a 
dětskými  
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5. 5. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. V 1. až 7. 
ročníku má časovou dotaci jedné hodiny týdně. V 8. a 10. ročníku má časovou dotaci dvě hodiny týdně.  

V tomto předmětu se žáci seznamují s výtvarnými a výrazovými prostředky. Žáci jsou vedeni 
k hledání nových možností výtvarné realizace. Ve výuce jsou mimo jiné uplatňovány metody krátkodobé 
projektové výuky. Výuka se uskutečňuje jak v prostorách školy, tak i ve volné přírodě, je doplňována 
návštěvami výstav, organizováním výstav vlastních a prezentací výtvarných děl žáků.  

Mezipředmětové vztahy: 
Je možno v tomto předmětu uplatnit mezipředmětové vztahy se všemi předměty učebního plánu. 

Spolu s Děláním se žáci podílejí na instalacích a prezentacích vlastních výtvarných prací.  
 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou 

k naplňování následujících kompetencí. 
 
Kompetence k učení 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· chápe význam konkrétních předmětů a pojmů 
· manipuluje se známými předměty ve třídě a ve svém nejbližším okolí 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· vytváří situace vedoucí k prožití úspěchu z vykonané práce 
· rozvíjí poznávání různých matriálů, výtvarných pomůcek a předmětů spojených s pracovní a 

výtvarnou výchovou 
· učí žáky rozlišit, poznat a pojmenovat jednotlivé činnosti a přiřadit předměty a piktogramy k 

pracovním postupům 
 
Kompetence k řešení problému 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· pomocí nápodoby řeší známé situace, umí požádat o pomoc 
· orientuje se ve známém prostředí 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· upevňuje reakci na jednoduché úkoly a pokyny 
· učí žáky ve známém prostředí používat známý pracovní postup 

 
Kompetence komunikativní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· verbálními i neverbálními prostředky vyjadřuje své potřeby a pocity  
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· v rámci dobrých vztahů mezi spolužáky nacvičuje nabízení podporu 
· motivuje žáky k vyjádření svých potřeb 

 
Kompetence sociální a personální 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· zapojují se do činností ve třídě 
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování 
· upevňuje vztahy mezi žáky a zapojení se do kolektivu pomocí společných prací a tvorby 
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Kompetence pracovní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· zvládá základy osobní hygieny a sebeobslužných činností 
· zapojuje se do jednoduchých praktických činností 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· vede žáky k zvládání jednoduchých praktických činností 
· se snaží, aby žáci dokončovali práce v dohodnutém čase, kvalitě a utvářeli si pracovní návyky 
· vede žáky k zvládání jednoduchých samostatných i týmových činností, dodržování vymezených 

pravidel a bezpečnému používání pomůcek a vybavení školy 
 

 

Výstupy RVP ZŠS Učivo 1. – 3. ročník Učivo 4.-6. ročník Učivo 7. – 10. ročník 

žák by měl  
Ø zvládat základní 

dovednost pro vlastní 
tvorbu  

Ø používat na elementární 
úrovni prostředky a 
postupy  

Ø vnímat základní vztahy 
mezi barvami (barevné 
kontrasty) a tvary  

Ø vyjádřit vlastní vjemy, 
představy a pocity  

Ø uplatňovat vlastní 
fantazii a představivost 
při výtvarných 
činnostech  

 

Učivo  
· základní dovednosti pro 

práci v ploše a prostoru  
· manipulace s objekty  
· kresba různými nástroji, 

malba různými nástroji; 
malba na různorodý 
materiál  

· prostorová tvorba a 
modelování (papír, 
stavebnice, hlína, 
modelovací hmoty)  

· využití různorodých 
tradičních i netradičních 
materiálů a jejich 
kombinací  

· netradiční výtvarné 
techniky  

 

Učivo  
· základní dovednosti pro 

práci v ploše a prostoru  
· uplatnění vlastního těla; 

manipulace s objekty  
· kresba různými nástroji, 

malba různými nástroji; 
malba na různorodý 
materiál  

· prostorová tvorba a 
modelování (papír, 
textilie, stavebnice, 
hlína, modelovací 
hmoty)  

· využití různorodých 
tradičních i netradičních 
materiálů a jejich 
kombinací  

· vyjádření vlastních 
vjemů, zkušeností, 
fantazijních představ, 
pocitů a emocí 
vybranými prostředky a 
postupy  

· netradiční výtvarné 
techniky  

 

Učivo  
· základní dovednosti pro 

práci v ploše a prostoru  
· uplatnění vlastního těla; 

manipulace s objekty  
· kresba různými nástroji, 

malba různými nástroji; 
malba na různorodý 
materiál  

· prostorová tvorba a 
modelování (papír, 
textilie, stavebnice, 
hlína, modelovací 
hmoty)  

· využití různorodých 
tradičních i netradičních 
materiálů a jejich 
kombinací  

· vyjádření vlastních 
vjemů, zkušeností, 
fantazijních představ, 
pocitů a emocí 
vybranými prostředky a 
postupy  

· netradiční výtvarné 
techniky  
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5. 6. TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 
Předmět se naplňuje ze vzdělávacích oblastí Pohybová výchova a rehabilitační tělesná výchova. 

Výuka probíhá ve všech ročnících. Předmět má komplexní charakter. Vyučování je koedukované. 

Časová dotace je 6 vyučovací hodiny týdně, kde je  kladen velký důraz na aktivní pohybovou činnost a 
udržení a rozvoj aktuálního zdravotního stavu.  

 Vzdělávací oblast je realizována v 1. - 10. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu  
Tělesná výchova. V předměte je integrovaný předmět s prvky Rehabilitační tělesné výchovy. 
V současné době na naší škole Zdravotní tělesná výchova není realizována.  

Cílem předmětu je vést žáka ke  kladnému vztahu k pohybovým aktivitám. Průběžně žáky 
seznamovat s dodržováním základních zásad bezpečnosti při pohybových činnostech a osvojovat si 
základní hygienické návyky při pohybových aktivitách. V případě potřeby jsou zařazovány prvky 
rehabilitační tělesné výchovy. 

Mezipředmětové vztahy: 
V rámci mezipředmětových vztahů je možno v tomto předmětu uplatnit vazby se všemi předměty 

učebního plánu. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova uplatňujeme takové postupy a metody, které vedou  
k naplňování následujících kompetencí. 
 
Kompetence k učení 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· napodobovat různé předvedené pohyby a činnosti 
· vyvíjet spontánní pohybovou aktivitu 
· používat jednoduché tělovýchovné pomůcky 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché úkony 
· využívá různé pomůcky (míče, obruče, rehabilitační míč, kuželky apod.) 
· rozvíjí spontánní i cíleně zaměřené pohybové aktivity 
· navozuje atmosféru jistoty a bezpečí  

 
Kompetence k řešení problémů 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· chápat a plnit jednoduché příkazy 
· řešit známé situace na základě nápodoby či opakování 
· překonávat pocity strachu 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché úkony 
· vytváří u žáků potřebu projevovat pozitivní city (rozvoj spontánních pohybů) 
· odstraňuje mimovolní pohyby vhodným způsobem ( zaměstnávání jinou pohybovou aktivitou) 

 
Kompetence komunikativní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· poznávat známé osoby a reagovat na ně 
· reagovat na své jméno 



ŠVP „Společně to půjde lépe - Učíme se pro život“   

 
- 38 - 

· reagovat na jednoduché pokyny 
· vyjadřovat souhlas či nesouhlas 
· vyjadřovat své potřeby, pocity a nálady spontánním pohybem  

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· hledá vhodné formy pohybových aktivit pro jednotlivé žáky dle jejich individuálních možností  
· zadává žákům srozumitelné jednoduché pokyny 
· adekvátním způsobem reaguje na potřeby, pocity a nálady jednotlivých žáků 

 
Kompetence sociální a personální 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· uvědomovat si svoji osobu prostřednictvím svého těla 
· navazovat kontakt a adekvátně se dorozumívat s okolím 
· spolupracovat se svými učiteli a spolužáky 
· vnímat  prožitky z pohybové činnosti 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· rozvíjí pohybové schopnosti na optimální možnou úroveň žáků 
· využívá relaxačních cvičení k uvolnění  a zklidnění organismu (snoezelen) 
· přispívá k vytváření pozitivních vztahů mezi spolužáky a k začlenění do kolektivu (kolektivní 

pohybové hry) 
· rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché úkony 

 
Kompetence pracovní  
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· zvládat nejjednodušší úkony sebeobsluhy  
· podílet se na jednoduchých praktických činnostech  
· získat kladný vztah k motorickému cvičení a pohybovým aktivitám 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti žáka k zvýšení míry sebeobsluhy 
· podporuje rozvoj motoriky manipulací s drobným náčiním (míč, kuželky, apod.) 
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Výstupy RVP ZŠS Učivo 1. – 3. ročník Učivo 4.-6. ročník Učivo 7. – 10. ročník 

Pohybová výchova 
žák by měl  
Ø získat kladný vztah k 

motorickému cvičení a 
pohybovým aktivitám  

Ø zvládat podle pokynu přípravu na 
pohybovou činnost  

Ø reagovat na pokyny a povely k 
dané pohybové činnosti  

Ø mít osvojeny základní pohybové 
činnosti, dovednosti a prostorovou 
orientaci podle individuálních 
předpokladů  

Ø rozvíjet motoriku a koordinaci 
pohybů a poloh  

Ø zvládnout uvolnění a zklidnění 
organismu  

 
RHB TV 
žák by měl  
Ø získat kladný vztah k 

motorickému cvičení a 
pohybovým aktivitám  

Ø rozvíjet motoriku a koordinaci 
poloh  

Ø zvládat podle pokynu přípravu na 
pohybovou činnost  

Ø reagovat na pokyny k dané 
pohybové činnosti  

Ø snažit se o samostatný pohyb  
 
 
 

 
· pohybové hry a cvičení – 

motivační a napodobivé hry, 
pohybová cvičení s využitím 
tradičního i netradičního náčiní, 
průpravné hry  

· základní manipulace s míčem a 
drobným náčiním  

· rytmická cvičení  
· relaxační cvičení; prvky jógových 

cvičení  
· turistika a pobyt v přírodě – 

vycházky, pohyb v terénu  
 
 
 
 
Učivo  
· rozvíjení hybnosti; polohování, 

změny polohy; uvolňovací cvičení  
· stimulace pohybu v prostoru; 

rozvíjení aktivního pohybu; nácvik 
chůze s oporou, s dopomocí; 
samostatný pohyb  

· rozvíjení motoriky – koordinace 
pohybů; rovnovážná cvičení; 
manipulace s drobným náčiním  

· relaxační cvičení; uvolňování 
spastických částí těla  

· rehabilitační cvičení; alternativní 
formy terapie podle možností školy 
i žáků  

 

 
· pohybové hry a cvičení – 

motivační a napodobivé hry, 
pohybová cvičení s využitím 
tradičního i netradičního náčiní, 
průpravné hry  

· základní manipulace s míčem a 
drobným náčiním  

· rytmická cvičení  
· relaxační cvičení; prvky jógových 

cvičení  
· turistika a pobyt v přírodě – 

vycházky, pohyb v terénu  
·  
 
 
 
Učivo  
· rozvíjení hybnosti; polohování, 

změny polohy; uvolňovací cvičení  
· stimulace pohybu v prostoru; 

rozvíjení aktivního pohybu; nácvik 
chůze s oporou, s dopomocí; 
samostatný pohyb  

· rozvíjení motoriky – koordinace 
pohybů; rovnovážná cvičení; 
manipulace s drobným náčiním  

· relaxační cvičení; uvolňování 
spastických částí těla  

· rehabilitační cvičení; alternativní 
formy terapie podle možností školy 
i žáků  

 

 
· pohybové hry a cvičení – 

motivační a napodobivé hry, 
pohybová cvičení s využitím 
tradičního i netradičního náčiní, 
průpravné hry  

· základní manipulace s míčem a 
drobným náčiním  

· rytmická cvičení  
· relaxační cvičení; prvky jógových 

cvičení  
· turistika a pobyt v přírodě – 

vycházky, pohyb v terénu  
·  
 
 
 
Učivo  
· rozvíjení hybnosti; polohování, 

změny polohy; uvolňovací cvičení  
· stimulace pohybu v prostoru; 

rozvíjení aktivního pohybu; nácvik 
chůze s oporou, s dopomocí; 
samostatný pohyb  

· rozvíjení motoriky – koordinace 
pohybů; rovnovážná cvičení; 
manipulace s drobným náčiním  

· relaxační cvičení; uvolňování 
spastických částí těla  

· rehabilitační cvičení; alternativní 
formy terapie podle možností školy 
i žáků  
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5. 7. DĚLÁNÍ  
Vzdělávací předmět Dělání vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.  
Vyučovací předmět má časovou dotaci 20. hodin doplněných o 4 disponibilní hodiny.  

Ve všech tematických okruzích je kladen důraz především na rozvoj jemné motoriky, vytváření 
pracovních návyků a dovedností a přispívá k rozvoji pozitivního vztahu k práci a úctě k lidským 
výtvorům. 

Ve všech ročnících umožňuje předmět Dělání žákovi seznámit se s různými druhy pracovních činností, 
objevit své profesní možnosti a zažít uspokojení z dobře vykonané práce.  

Předmět zahrnuje tematické okruhy: 

· sebeobsluha  
· práce s drobným materiálem 
· práce montážní a demontážní 
· pěstitelské práce 
· práce v domácnosti 

 

Cílem Dělání – Pracovního vyučování je: 
§ rozvoj jemné motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních 

dovedností a návyků z různých pracovních činností 
§ vytvoření pozitivního vztahu k práci 
§ získání schopnosti práce v kolektivu a vytvoření odpovědnosti za své i společné výsledky práce 
§ dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 
§ rozvoj přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů 

 

Mezipředmětové vztahy:             
V rámci mezipředmětových vztahů může mít tento předmět vazby se všemi předměty v učebním plánu.  

Výchovné a vzdělávací strategie 
Kompetence k učení 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· chápe význam konkrétních předmětů a pojmů 
· manipuluje se známými předměty ve třídě a ve svém nejbližším okolí 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· vytváří situace vedoucí k prožití úspěchu z vykonané práce 
· rozvíjí poznávání různých matriálů, výtvarných pomůcek a předmětů spojených s pracovní a 

výtvarnou výchovou 
· učí žáky rozlišit, poznat a pojmenovat jednotlivé činnosti a přiřadit předměty a piktogramy k 

pracovním postupům 
 
Kompetence k řešení problému 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· pomocí nápodoby řeší známé situace, umí požádat o pomoc 
· orientuje se ve známém prostředí 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· upevňuje reakci na jednoduché úkoly a pokyny 
· učí žáky ve známém prostředí používat známý pracovní postup 
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Kompetence komunikativní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· verbálními i neverbálními prostředky vyjadřuje své potřeby a pocity  
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· v rámci dobrých vztahů mezi spolužáky nacvičuje nabízení podporu 
· motivuje žáky k vyjádření svých potřeb 

 
Kompetence sociální a personální 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· zapojují se do činností ve třídě 
Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 

· vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování 
· upevňuje vztahy mezi žáky a zapojení se do kolektivu pomocí společných prací a tvorby 

 
Kompetence pracovní 
Žák dle svých individuálních možností a schopností 

· zvládá základy osobní hygieny a sebeobslužných činností 
· zapojuje se do jednoduchých praktických činností 

Výchovné a vzdělávací strategie - učitel 
· vede žáky k zvládání jednoduchých praktických činností 
· se snaží, aby žáci dokončovali práce v dohodnutém čase, kvalitě a utvářeli si pracovní návyky 
· vede žáky k zvládání jednoduchých samostatných i týmových činností, dodržování vymezených 

pravidel a bezpečnému používání pomůcek a vybavení školy 
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Výstupy RVP ZŠS Učivo 1. – 3. ročník Učivo 4.-6. ročník Učivo 7. – 10. ročník 

Sebeobsluha  
Žák by měl  
Ø Zvládnout základní 

hygienické návyky a 
sebeobslužné 
činnosti (oblékání, 
obouvání)  

Ø Dodržovat klid a 
čistotu při 
stravování  

Ø Umět používat 
příbor  

Ø Udržovat pořádek ve 
svých věcech a ve 
svém okolí  

 
 
 
Práce s drobným 
materiálem  
Žák by měl  
Ø Zvládat základní 

manuální dovednosti 
při práci s 
jednoduchými 
materiály a 
pomůckami  

Ø Vytvářet 
jednoduchými 
postupy různé 
předměty z 
tradičních i 
netradičních 
materiálů  

Ø Pracovat podle 
slovního návodu  

Ø Udržovat pracovní 
místo v čistotě  

 
Práce montážní a 
demontážní  
Žák by měl  
Ø Zvládat elementární 

dovednosti a 
činnosti při práci s 
jednoduchými 
stavebnicemi a 
konstruktivními 
hrami  

 
 
 
 
 

 
· svlékání a oblékání 

oděvu, oblékání 
jednotlivých částí 
oděvu,  

· hygienické návyky;, 
spolupráce při hygieně,  

· stolování a stravování, 
nácvik samostatného 
stolování, čistota při 
stravování  

 
 
 
 
 
 
 
Učivo  
· vlastnosti materiálu a 

jeho užití (papír a 
karton, textil aj.); 
jednoduché pracovní 
postupy a techniky  

· pracovní pomůcky, 
funkce a používání 
jednoduchých 
pracovních pomůcek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učivo  
· konstruktivní hry 

(skládačky, puzzle, 
kostky)  

· stavebnice, různé typy 
stavebnic plošných, 
prostorových, 
konstrukčních  

· montáž a demontáž; 
manipulace s 
jednoduchými 
předměty  

 
 

·  
 

· svlékání a oblékání 
oděvu, oblékání 
jednotlivých částí 
oděvu, obouvání, 
zouvání ;  

· hygienické návyky; 
osobní hygiena, 
spolupráce při hygieně, 
používání 
hygienických pomůcek  

· stolování a stravování, 
nácvik samostatného 
stolování, používání 
příboru, čistota při 
stravování  

 
 
 
 
 
 

Učivo  
· vlastnosti materiálu a 

jeho užití (přírodniny, 
modelovací hmota, 
papír a karton, textil, 
aj.); jednoduché 
pracovní postupy a 
techniky  

· pracovní pomůcky, 
funkce a používání 
jednoduchých 
pracovních pomůcek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učivo  
· konstruktivní hry 

(skládačky, puzzle, 
kostky)  

· stavebnice, různé typy 
stavebnic plošných, 
prostorových, 
konstrukčních  

· montáž a demontáž; 
manipulace s 
jednoduchými 
předměty  

 
 
 

·  
 

· svlékání a oblékání 
oděvu, oblékání 
jednotlivých částí 
oděvu, skládání a 
ukládání; obouvání, 
zouvání a šněrování 
bot;  

· hygienické návyky; 
osobní hygiena, 
spolupráce při hygieně, 
funkce a používání 
hygienických pomůcek  

· stolování a stravování, 
nácvik samostatného 
stolování, používání 
příboru, čistota při 
stravování  

 
 

Učivo  
· vlastnosti materiálu a 

jeho užití (přírodniny, 
modelovací hmota, 
papír a karton, textil, 
drát, fólie aj.); 
jednoduché pracovní 
postupy a techniky  

· pracovní pomůcky, 
funkce a používání 
jednoduchých 
pracovních pomůcek  

· lidové zvyky, tradice, 
řemesla; užití 
některých 
jednoduchých technik 
zpracování vybraných 
materiálů  

 
 
 
 
 
 

Učivo  
· konstruktivní hry 

(skládačky, puzzle, 
kostky)  

· stavebnice, různé typy 
stavebnic plošných, 
prostorových, 
konstrukčních  

· montáž a demontáž; 
manipulace s 
jednoduchými 
předměty  

 
 
 



ŠVP „Společně to půjde lépe - Učíme se pro život“   

 
- 43 - 

 
Pěstitelské práce  
Žák by měl  
Ø Provádět pozorování 

přírody v 
jednotlivých ročních 
obdobích  

Ø Pěstovat, ošetřovat a 
pečovat o nenáročné 
pokojové i užitkové 
rostliny  

Ø Používat podle 
druhu pěstitelských 
činností správné 
pomůcky a náčiní  

Ø Dodržovat zásady 
hygieny a 
bezpečnosti práce 
při práci na zahradě  

 
 
Práce v domácnosti  
Žák by měl  
Ø Provádět drobné 

domácí práce – 
základní úklid, mytí 
nádobí, mytí 
podlahy  

Ø Prostřít stůl pro 
běžné stolování  

Ø zvládnout nákup a 
uložení základních 
potravin  

Ø Připravit jednoduchý 
pokrm podle pokynů  

Ø Dodržovat zásady 
hygieny a 
bezpečnosti při práci 
v domácnosti  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učivo  
· drobné domácí práce;  
· stolování, chování při 

stolování  
· nákup potravin  
· příprava pokrmů, 

příprava studených a 
teplých nápojů, 
příprava jednoduchých 
pokrmů  

· zásady hygieny a 
bezpečnosti při práci v 
domácnosti  

 
 
 

Učivo  
· základní podmínky pro 

pěstování rostlin  
· pěstování rostlin v 

bytě, nenáročné 
rostliny,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učivo  
· drobné domácí práce; 

základní úklid, mytí 
nádobí 

· stolování, prostírání 
stolu, úklid stolu, 
chování při stolování  

· nákup a skladování 
základních potravin  

· příprava pokrmů, 
příprava studených a 
teplých nápojů, 
příprava jednoduchých 
pokrmů  

· zásady hygieny a 
bezpečnosti při práci v 
domácnosti  

 

Učivo  
· základní podmínky pro 

pěstování rostlin  
· pěstování rostlin v bytě 

i na zahradě, nenáročné 
rostliny, rostliny v 
bytě, na zahradě,  

· pomůcky a náčiní pro 
práci na zahradě  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učivo  
· drobné domácí práce; 

základní úklid, mytí 
podlahy, mytí nádobí, 
praní drobného prádla  

· stolování, prostírání 
stolu, úklid stolu, 
chování při stolování  

· nákup a skladování 
základních potravin  

· příprava pokrmů, 
příprava studených a 
teplých nápojů, 
příprava jednoduchých 
pokrmů  

· zásady hygieny a 
bezpečnosti při práci v 
domácnosti  
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Kapitola 6 autoevaluace školy 

6. 1. Pravidla hodnocení žáků 
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je 

běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok.  

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

Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, mělo by se 
soustředit i na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených 
požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však 
hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka.  

Jedním z hlavních cílů pedagogické práce obecně by se mělo stát oslabování vnější motivace žáků 
– motivace prostřednictvím známek, která je užívána na většině základních škol. Naopak by mělo 
docházet k posilování motivace vnitřní, která je podporována žákovým vlastním (sebe)hodnocením. 

6. 1. 1. Obecné zásady pro hodnocení žáků 
 

Hodnocení žáků upravuje vyhláška č.48/2005 Sb., v  součinnosti s vyhláškou č. 73/2005 Sb. 

· cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu (vyhodnotit a 
shrnovat výsledky práce žáků) 

· pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů nebo doporučení 
Pedagogicko – psychologické poradny či Speciálně pedagogického centra lze u žáka použít 
hodnocení slovní. 

· podrobněji je hodnocení a klasifikace rozpracována v klasifikačním řádu školy, který součástí 
školního řádu a je volně k nahlédnutí. 

· soustředíme se na individuální pokrok každého žáka 
Žáci naší školy jsou hodnoceni podle vnitřního předpisu Školní řád  - Pravidla hodnocení a 

klasifikace žáka, schváleného radou školy – viz. Příloha č. 1.  

 
6. 1. 2. Kritéria pro hodnocení 
 
· zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů 
· vynaložení úsilí, snaha 
· schopnost řešit problémové situace 
· úroveň komunikačních dovedností 
· schopnost vykonávat činnosti smysluplně 
· míra zodpovědnosti a tolerance 
· změny v chování, postojích a dovednostech v souladu s výukovými výstupy (kompetencemi) 
 
 
6. 1. 3. Formy ověřování 
 
Samostatná práce   � písemná práce                                
                                � ústní zkoušení 
 � zpracování daného úkolu 
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 � úprava sešitů, domácích úkolů 
  
Skupinové práce     � ve skupině hodnocen vždy každý samostatně.  
                               � zapojení ve skupině s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem 
 
 
6. 1. 4. Hodnocení chování 
 

Hodnocení chování se odvíjí od dodržování školního řádu. Hodnotí se chování žáka ve škole, na 
akcích školy, reprezentaci školy. Toto hodnocení provádí třídní učitel po dohodě s vyučujícími, případně 
pedagogickou radou. 

Školní řád viz. Příloha č. 1. 

6. 2. Autoevaluace školy 
Pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak škola nutně musí věnovat velkou 

pozornost právě procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku. Nutností je vymezení oblastí,  
cílů, kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních činností. Hlavním cílem autoevaluace je 
zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace o tom, jak funguje školní vzdělávací program, škola, 
jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, 
prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního 
vzdělávacího programu. Některé aspekty školy budou vyhodnocovány na základě prostého posouzení 
pracovníky školy. Například při pravidelných  řízených rozhovorech pracovníků s vedením školy, 
skupinových diskusích resp. pracovních dílnách pedagogických pracovníků. Jiné aspekty hodnocení školy 
budou sledovány na základě shromažďování žákovských prací, dotazníků zadávaných žákům, rodičům, 
ale i  pedagogickým pracovníkům.  

Jedním z nejvýznamnějších aspektů práce školy, který se zároveň obtížně hodnotí, je výuka. Je 
vhodné, aby její součástí byla autoevaluace učitelů. Součástí procesu autoevaluace učitele je vytváření 
portfolia obsahujícího například práce žáků, výstupy z realizovaných projektů, záznamy z jednání 
s rodiči, záznamy ze vzájemných hospitací atd. Hodnocení práce učitelů se nesmí opírat pouze o ojedinělé 
hospitace, ale i o informace, jak učitelé výuku plánují, jaké si stanovují výukové cíle, jak vyhodnocují 
jejich naplnění a jak vedou žáky v procesu vzdělávání. 

V měsíci říjnu následujícího školního roku bude každoročně zpracována shrnující výroční zpráva, 
která vyhodnotí celý proces realizace školního vzdělávacího procesu a povede k jeho případným 
úpravám.  

Cíle evaluace musí být stanoveny tak, aby došlo k vyhodnocení činnosti zejména v těchto oblastech: 
· výsledky vzdělávání, 
· soulad výuky se školním vzdělávacím programem, 
· vzájemná spolupráce pedagogů, 
· spokojenost žáků, 
· efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků, 
· spolupráce s rodiči a jejich spokojenost se vzděláváním žáků, 
· klima školy a spokojenost pedagogů, 
· materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu, 
· vnímání školy okolím a prezentace školy. 
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6. 2. 1. Oblasti, cíle a metody evaluace  
 

Podmínky ke vzdělávání 

Cíle Evaluační metody, výstupy 
evaluace 

Ověřit funkčnost základního vybavení 
školy 
· Vybavení odborných učeben a 

předmětových komisí pomůckami 
· Vybavení školy výpočetní technikou 
· Vybavení sportovním nářadím a 

náčiním 
· Analýza uspokojování potřeb 

jednotlivých žadatelů 
 

 
 
· Rozbor a plán pro další 

období provádí vedení školy 
po projednání 
v pedagogické radě 

Průběh vzdělávání 
· Analyzovat pestrost a vhodnost používaných metod výuky 
· Analyzovat kvalitu odvedené práce jednotlivými učiteli 
· Rozebrat a posoudit organizaci školního roku 
· Analyzovat všechny okolnosti pro sestavení rozvrhu hodin a posouzení jeho vhodnosti 
· Analyzovat podporu školy žákům 
· Analyzovat spolupráci s rodiči a dalšími institucemi 
 

Výsledky práce školy 
· Posoudit výsledky práce 

školy za uplynulé období 
· Rozbor výsledků provede vedení školy a 

po projednání v pedagogické radě jsou 
stanoveny priority pro další období 

 

· Analyzovat vnímání školy 
z pohledu veřejnosti 

· Rozbor článků v tisku 
· Ohlas na aktivity školy nejen v obci 

 

 



ŠVP „Společně to půjde lépe - Učíme se pro život“   

 
- 47 - 

Seznam příloh 
Příloha č. 1 Školní řád 

 
Příloha č. 2 Projekt EVVO „Společně to půjde lépe – Celý širý svět aneb 

nejsme tu sami“  
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Příloha č. 1. Školní řád
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Střední škola a základní škola Tišnov,  
příspěvková organizace, 

Náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Školní řád je platný od 1. 9. 2021. 
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· Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na 
základě zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 30, školní řád, jenž upravuje podrobnosti 
k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo 
školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 
nebo školském zařízení. Doplňuje a konkretizuje organizační a pracovní řád a jiné právní 
normy o údaje, které v těchto obecných materiálech nejsou, nebo o kterých tyto obecné 
materiály uvádí, že si je ředitelé škol určují sami.  

· Školní řád Střední školy a základní školy Tišnov, příspěvková organizace, nám. Míru 22 
vychází z platných instrukcí a vyhlášek MŠMT ČR a zákonů upravujících vztah žáka ke škole 
a společnosti. 

 
Provozní a vnitřní režim školy 
· Začátek vyučování je v 7.40 hodin.  Příchod žáků do školy je od 7:20 do 7:35 hod.. Začátek 

odpoledního vyučování je v 13:05. Vstup do budovy je povolen 20 min před začátkem 
odpoledního vyučování. 

· Žák je povinen být 5 min před začátkem vyučování ve své třídě.  
· Žák je po ukončení vyučování povinen opustit budovu školy. 
· Škola je vybavena elektronickým systémem otevírání dveří na čip. Všichni, kterým byl čip 

vydán, mají povinnost se při příchodu do budovy přihlásit a při odchodu odhlásit na čtecím 
zařízení, umístněným u vchodových dveří. Je zakázáno čipem umožnit jakékoliv cizí osobě - 
včetně kamarádů a i rodičů - vstup do budovy školy. 

· Všichni žáci chodí do školy čistě a vkusně oblečeni a upraveni.  
· Žáci nesmí nosit do školy a na školní akce větší částky peněz, cennosti, omamné a návykové 

látky, zapalovače, sirky, zbraně. 
· Používání mobilních telefonů, přehrávačů hudby, záznamových zařízení, fotoaparátů atd. 

včetně pořizování obrazových a zvukových záznamů a jejich následného šíření (kyberšikana) 
je během pobytu ve škole a na školních akcích zakázáno. Opatření směřuje k zajištění online 
bezpečnosti žáků proti kybernetickému a sexuálnímu zneužívání v době, kdy je žák ve škole. 
Nedodržení tohoto nařízení je posuzováno jako hrubé porušení školního řádu. V 
mimořádných případech mohou žáci po domluvě se zaměstnancem školy bezplatně použít 
telefony školní, nebo po dohodě se zaměstnancem školy využít vlastní telefon. V případě 
nedodržení tohoto zákazu bude telefon nebo hudební přehrávač odebrán a předán ve škole 
rodičům, nebo zákonným zástupcům.  

· Na chodbách se žáci chovají vždy klidně, neběhají, nekřičí a nepískají. Žáci jsou povinni 
během přestávek dbát pokynů pracovníků školy, o přestávkách jsou okna v učebnách 
uzavřena. Vyklánění a dívání se z otevřených oken není dovoleno. Je zakázáno cokoli 
z oken vyhazovat. Žáci nepřecházejí bezdůvodně do dalších částí školy mimo vyhrazený 
trakt, nevstupují do cizích tříd. 

· Svačinu jí žáci ve své třídě, během pobytu ve škole nežvýkají. 
·  Každý docházející žák má vyčleněnou svoji uzamykatelnou skříňku, ke které mu je přidělen 

osobní klíč, na základě složené vratné zálohy za zapůjčení šatní skříně, ve výši 100 Kč. 
Záloha je vratná při ukončení školní docházky do našeho zařízení. Zde je žák povinen odložit 
zdobné předměty (pearcing, náušnice, náramky, prsteny apod.), cennosti, mob. telefon, 
přehrávač hudby, záznamová zařízení, fotoaparát a ostatní při odchodu na výuku a další 
akce školy. V šatní skříňce ukládají žáci i úbory do TV, PV a další akce školy.  

· Není dovoleno přezůvky a oděv ukládat mimo šatnu. 
· Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování, zdrží se všech důvěrných až 

intimních projevů.  
· Žáci zdraví všechny zaměstnance školy a všechny starší osoby. 
· Žáci mohou v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním opustit budovu školy pouze 

s písemným souhlasem rodičů. 
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Chování žáků v areálu školy a při akcích mimo školu 
· V celém prostoru školy a jejím okolí je zákaz kouření (jak klasických tabákových výrobků, tak 

i elektronických cigaret) a užívání návykových a omamných látek. V celém prostoru školy 
udržují žáci čistotu. 

· V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním platí zákaz pobytu v šatně. 
· Také mimo školu jsou žáci povinní se chovat a jednat slušně, ohleduplně a zdvořile.  
· Na zastávce a v dopravních prostředcích při školních akcích se žáci chovají ukázněně. 

Poslouchají pokynů řidiče.  
· Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

klasifikace na vysvědčení. Pro závažnou nekázeň na těchto akcích může být žák 
při pořádání dalších akcí vyřazen a bude mu určen náhradní program.  
 

Práva žáků 
Všeobecná práva dítěte vyplývají z Úmluvy o právech dítěte, která vychází z všeobecné 
deklarace lidských práv a Ústavy ČR. Zveřejněna je ve Sbírce zákonů č. 104/1991 Sb., oddíl 
22., ve znění pozdějších změn a předpisů. Práva žáků dále vycházejí i ze zákona č. 561/2004 
Sb. „Školský zákon“. 
Žáci mají právo 
· na vzdělání podle platných učebních plánů a následného školního vzdělávacího programu, 
· jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci 

možností školy,  
· na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
· zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovská samospráva), volit a být  

do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo 
školskou radu.  

· ŘŠ a školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními samosprávného orgánu žáků 
zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit 

· vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 
vývoje, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců třídním učitelům 
nebo přímo řediteli školy, 

· na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 
školního vzdělávacího programu,  

· na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu 
a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku, 

· na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 
· na ochranu v případě, že se žák cítí jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků, 

pedagogických nebo ostatních pracovníků školy, a je-li tato skutečnost prokazatelná. Má 
právo na vyšetření záležitosti a následná opatření vedoucí k nápravě situace, 

· plně využívat materiální vybavení školy pro své vzdělávání a výchovu, 
· na možnost zúčastňovat se mimoškolních činností a akcí pořádaných školou, 
· na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny, 
· na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost v průběhu vyučovacího dne, 
· na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj, 
· na dodržování svého pitného režimu v průběhu vyučovacího dne,  
· v případě nejasností v učivu požádat vyučujícího o pomoc, ne z důvodu nepozornosti nebo 

nekázně 
· jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, mají problémy apod. požádat o pomoc, radu 

třídního učitele, učitele, učitele odborného výcviku, výchovného poradce popř. jiného 
zaměstnance školy, 

· na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek, 
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· být v průběhu jednoho pololetí dvakrát klasifikováni ústním zkoušením (v předmětech 
s týdenní dotací 1 hodiny a menší týdně minimálně jedenkrát za pololetí), 

· na zdůvodnění klasifikace při ústním zkoušení 
· na podání žádosti o přezkoušení (do 3 dnů), nesouhlasí-li s klasifikací na konci prvního nebo 

druhého pololetí, nezletilí žáci prostřednictvím zákonných zástupců. 
· předkládat žádosti třídnímu učiteli a řediteli školy, 
· ve vyhrazené době požádat v kanceláři školy o vydání dokladů a potvrzení. 
· na zapůjčení učebnic v hodnotě stanovené vyhláškou o bezúplatném zapůjčení učebnic, 
· být do 14 dnů seznámeni s výsledkem hodnocení písemné zkoušky, 
 
Práva žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
· Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož 

obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 
nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a 
školského poradenského zařízení. Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a 
zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví 
vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. 

· Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání 
speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované 
školou. 

· Ředitel školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo 
student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě 
dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné 
vyjádření školského poradenského zařízení. 
  

Povinnosti žáků při vyučování 
· Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby zdraví žáci povstáním - totéž se děje při jejich 

odchodu. Žák je povinen být po zvonění na vyučovací hodinu být na svém místě, mít 
připraveny pomůcky a připraven na výuku. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení 
hodiny do třídy, oznámí toto žákovská služba vedení školy a v jejich nepřítomnosti 
v kanceláři školy. 

· Omluvy a jiná sdělení přednesou žáci učiteli na začátku vyučovací hodiny. 
· Při opožděném příchodu do třídy se žák ihned omluví a uvede důvod nepřítomnosti. 
· Při vyučování je žák pozorný, chce – li odpovědět, hlásí se. Žák nesmí svévolně opustit 

vyučovací hodinu nebo areál školy.  
· Před ukončením vyučování nesmějí žáci bez dovolení vycházet ze školní budovy. 
· Při dřívějším odchodu z výuky je nutné:  

a) vyzvednout dítě osobně zákonným zástupcem nebo osobou jím pověřenou 
b) dítě předá svému třídnímu učiteli vyplněný formulář „Žádost o dřívější odchod z výuky“.   

 
Žáci jsou povinni 
· řádně a včas docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se 

vyučování všech povinných a volitelných předmětů, které si zvolili, a třídnických hodin,  
· řádně se vzdělávat, 
· zúčastňovat se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili. V případě neúčasti na akcích 

pořádaných školou v době školního vyučování, např. škola v přírodě, jsou žáci povinni konat 
náhradní zaměstnání,  

· dodržovat školní řád, vnitřní řád školy, provozní řád školní jídelny, předpisy a pokyny školy k 
ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

· plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v 
souladu s právními předpisy a školním řádem, 

· vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem, 
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· respektovat práva druhého, nedopustit se násilí, ponižování a zesměšňovaní vůči druhému 
· doplnit si učivo a informovat se na průběh vzdělávání za období své nepřítomnosti, doba 

na doplnění učiva je shodná s dobou nepřítomnosti žáka, maximálně však 7 kalendářních 
dní, při dlouhodobé absenci se postupuje individuálně 

· nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody způsobené z nedbalosti nebo 
úmyslně jsou povinni zaplatit, 

· zjistí-li žák ztrátu osobního majetku, neprodleně to oznámí třídnímu učiteli nebo vedení školy, 
· dodržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách školy. Být ve vyučování a na školních 

akcích vhodně, čistě a bez výstředností oblečeni a upraveni podle pokynů třídních učitelů. 
Žáci se při vstupu do budovy přezouvají, užívají vhodnou a bezpečnostně nezávadnou obuv 
nezaměnitelnou s obuví do tělesné výchovy, ve škole nesmí nosit kšiltovky ani jiné pokrývky 
hlavy, 

· okamžitě ohlásit jakýkoliv projev šikany a rasismu nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi, 
· sedět ve třídě dle zasedacího pořádku, 
· svědomitě se připravovat na vyučování, mít v pořádku pomůcky do výuky včetně cvičebního 

úboru a pracovního oděvu, 
· účastnit se akcí pořádaných školou společně se svojí třídou. 
 
Zákonní zástupci žáků mají právo 
· Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, na poradenskou pomoc školy nebo 

poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání. 
· Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich 

dětí ve škole. Na konzultaci s pedagogy ve vyhrazeném či dohodnutém termínu. 
· Na přítomnost ve vyučování. 
· Požádat o zdůvodněné uvolnění z výuky. Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující, 

do dvou dnů třídní učitel, na více dní ředitel školy. 
· Vznášet podněty a připomínky k práci školy pedagogickým pracovníkům, vedení školy, 

školské radě. 
· V případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, 

požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka (do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 
se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 
vysvědčení) Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. /viz vyhláška č.48/2005 Sb./ 

 
Zákonní zástupci žáků jsou povinni 
· Zajistit pravidelnou docházku svého dítěte do výuky dle rozvrhu hodin včetně školních akcí 
· Dbát na přípravu svého dítěte do školy, pravidelně kontrolovat jeho školní práci (oceňovat 

úspěchy a podpořit při neúspěchu), informovat se na hodnocení a chování dítěte dle 
možností informačního systému školy 

· Pravidelně kontrolovat žákovskou knížku, svým podpisem stvrdit kontrolu 
· Na vyzvání ředitele školy a školského zařízení se osobně účastnit projednávání závažných 

otázek týkajících se vzdělávání a chování žáků. 
· Informovat školu nebo školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 
· Doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od 

počátku nepřítomnosti žáka. V případě, že absence přesáhne délku tří dnů, jsou zákonní 
zástupci povinni předložit jako součást omluvenky lékařské potvrzení.  

· O uvolnění žáka na dobu do dvou dnů rozhoduje třídní učitel, o uvolnění na dobu delší než 
dva dny rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů. 

· Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a 
další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v 
těchto údajích. 
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Práva pedagogických pracovníků 
· Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 
· na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů 
nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s 
pedagogickým pracovníkem ve škole, 

· aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 
· na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-
psychologické činnosti, 

· volit a být voleni do školské rady, 
· na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 
Povinnosti pedagogických pracovníků 
Pedagogický pracovník je povinen 
· vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 
· chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 
· chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového 

chování ve školách a školských zařízeních, 
· svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj, 
· zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu 

dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a 
školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

· poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 
informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

1. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí: 
· se školním řádem, s provozním řádem školní jídelny  
· se zásadami bezpečného chování v areálu školy - ve třídách, na chodbách, 

schodištích, v šatnách, při příchodu a odchodu ze školy a na veřejnosti, 
· se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, 
· s postupem při úrazech, 
· s postupem při mimořádných situacích, 
· s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. 

2. Učitelé jednotlivých předmětů seznámí žáky s provozním řádem učeben. 
3. Poučení na počátku první vyučovací hodiny se provádí u některých předmětů (fyziky, 
chemie, tělesné a výtvarné výchovy, pracovního vyučování, informatiky). Vyučující seznámí 
žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či 
majetku. 
4. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo areál školy. Jde o takové činnosti, jakými 
jsou vycházky, výlety, exkurze, branná cvičení. Seznámení se všemi pravidly chování, 
případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, 
kdo bude nad žáky vykonávat dohled. O poučení žáků se provádí záznam, jehož pochopení 
žák potvrdí svým podpisem. 
5. Při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost 
ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení 
ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné 
činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými předměty jsou například náramky, 
hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky a jiné. Žáci tyto předměty 
odkládají do uzamykatelné šatní skříňky.  
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6. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování a akcí pořádaných školou, 
jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. 

 
Jak postupovat, stane-li se úraz žáka 

1. Zjistit poranění a provést základní ošetření. 
2. V případě potřeby volat RZP. 
3. Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. 
4. Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. 
5. Provést zápis do knihy úrazů do 24 hod., popř. vyplnit záznam o úrazu. 
6. Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem. 

Hlášení  úrazu 
1. O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce 

ředitele školy. 
2. Při úrazu žáka podá učitel, u kterého se úraz stal bez zbytečného odkladu informaci 

zákonnému zástupci žáka. 
3. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin 

nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného 
odkladu  hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

4. O úrazu podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je škola 
pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.  

5. Ředitel školy podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.  
   
Ochrana před sociálně patologickými jevy 

1. Všichni pracovníci školy, zejména pedagogičtí, průběžně sledují konkrétní podmínky a 
situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a 
metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

2. Školní metodik prevence a ped. pracovníci školy zajišťují spolupráci s rodiči v oblasti 
prevence, spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně 
právní ochranu dětí a mládeže. 

3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek 
v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel 
školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět 
k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy 
nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno 
porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 
Dále informuje sociálně právní odbor nebo Policii ČR – postupuje se podle metodického 
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j. 21291/2010 - 28. 
V případě, že vznikne důvodné podezření, že dítě je pod vlivem návykové látky, může být 
se souhlasem rodiče (zákonného zástupce) testováno na přítomnost těchto látek. 

4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám 
jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubé 
porušení školního řádu. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, 
kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 
Dále informuje sociálně právní odbor nebo Policii ČR. Projevy šikany jsou řešeny dle 
metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č. 
j. MŠMT – 21149/2016. 

5. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled 
nad žáky během pobytu ve škole v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo 
docházet. 
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Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. 

Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v 
plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. 

2. Žáci odpovídají za stav a zařízení tříd, odborných učeben, udržují pořádek. Každé 
poškození hlásí neprodleně svému třídnímu učiteli. Svévolné, úmyslné poškození nebo 
zničení školního zařízení bude předloženo k úhradě. Při ztrátě učebnice zakoupí žák 
učebnici novou. 

3. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel 
a zvážit i výchovnou stránku. S žákem bude sepsán protokol o poškození, budou 
informování zákonní zástupci. Zároveň budou vyzvání k úhradě vzniklé škody. Projevy 
vandalismu jsou posuzovány jako hrubé porušování školního řádu. 

4.  Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 
Žákům se zakazuje sezení na okenních parapetech, topeních a nábytku, houpání na 
židlích.  

5. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá 
za čistotu a pořádek v celé třídě. 

6.  Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, vybavením 
odborných učeben, exponáty, modely a manipulace s okny, žaluziemi a regulačními ventily 
topení. 

 
Doplnění školního řádu týkající se absence 

1. Střední škola a základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení 
nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem 
pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem 
nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že 
nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. 

2. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté 
nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako 
součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, 
o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky 3 dnů. 

3. Třídní učitel může ve výjimečných případech (při nemoci trvající déle jak 3 dny, při 
opakujících se jednodenních nemocech apod.) po projednání s ředitelem školy požadovat 
omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem (pokud je nepřítomnost omlouvána pro 
zdravotní důvody). 

4. Škola akceptuje omluvu nepřítomnosti „z rodinných důvodů“ max. 5 x za období školního 
roku, další omluva nepřítomnosti „z rodinných důvodů“ je možná pouze po předchozím 
souhlasu ředitele školy.  

5. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného 
poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její 
věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se 
zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je 
zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod 
nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost 
stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými 
důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do 
něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.  
Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí 
podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem nebo zletilým žákem se do zápisu 
zaznamená. 

6. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin je svolána školní výchovná komise, které se 
dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, 
třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní 
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metodik protidrogové prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla 
zřízena. 

7. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle 
bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací 
povinnost vychází z platné právní úpravy (§10 odst. 4 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

8. V případě, že celková absence školní docházky během prvního nebo druhého pololetí 
dosáhne 30%, informuje třídní učitel o této skutečnosti prokazatelným způsobem zákonné 
zástupce žáka a výchovného poradce  

9. Přesáhne-li absence na konci 1. pololetí nebo 2. pololetí v některém z povinných předmětů 
35% a více, vyučující žáka neklasifikuje, navrhne přezkoušení z učiva za příslušné pololetí 
v náhradním termínu. Termín přezkoušení za 1. pololetí je stanoven nejpozději do konce 
března, za 2. pololetí nejpozději do konce září následujícího školního roku /dle § 69 šk. 
zákona/. 

10. Výjimku tvoří pobyt žáka v jiném zařízení se školou (DPL, DDÚ apod.) 
 
Doporučení pro zákonné zástupce při omlouvání absencí 

· Je třeba omluvit žáka do tří dnů. Je akceptována i omluvenka prostřednictvím 
školního informačního systému – Edookit. 

· Pokud rodiče (zákonný zástupce) žáka do tří dnů neomluví, je absence považována 
za neomluvenou. Omluveny budou poslední 3 dny absence. Zbylá část je 
neomluvena. 

· Neomluvené absence jsou hlášeny na odbor sociálně právní ochrany dítěte. 
 
Postih žáka ve škole 
Řešení neomluvených absencí probíhá na pedagogických radách. V závažných případech je 
vždy svolána výchovná komise (je svolána vedením školy a výchovným poradcem školy). O 
této skutečnosti jsou informováni zákonní zástupce a orgán sociálně právní ochrany mládeže.  

· 1 – 2 hodiny – napomenutí třídního učitele 
· 3 – 5 hodin - důtka třídního učitele  
· 6 – 12 hodin – důtka ředitele školy   
· 13 – 18 hodin - 2. stupeň z chování 
· více jak 19 hodin – 3. stupeň z chování   

 
Distanční výuka  

1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle 
krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo 
krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu 
nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně 1 třídy, studijní 
skupiny nebo oddělení ve škole, poskytuje škola po tuto dobu dotčeným žákům vzdělávání 
distančním způsobem.  

2. Vzdělávání distančním způsobem podle odstavce 1 škola uskutečňuje podle příslušného 
školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.  

3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.  
4. Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se 

nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu 
vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé 
práce s počítačem atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním 
vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám 
žáků, jejich schopnostem a reakcím.  

5. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí  
· off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů 

poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky 
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· on-line asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami) 
· on-line synchronní výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou 

žáků prostřednictvím komunikační platformy), tento způsob bude využíván pouze ve 
zcela výjimečných případech s ohledem na odlišné technické vybavení, možnosti žáků, 
jejich schopnosti a reakce 

· individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků 
· komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků 
· informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby a vedení žáka k 

sebehodnocení  
· pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho 

možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám. 
6. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční 

výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím 
jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda 
půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. 

7. Komunikace školy se žáky a jejich zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím školního 
informačního systému Edookit.  

8. Během distančního vzdělávání je evidována absence žáků, pro její omlouvání platí 
ustanovení školního řádu. Za účast na vzdělávání se považuje, pokud je pracovní list pro 
daný vyučovací předmět a den vypracován a odevzdán v termínu. 

9. Škola při hodnocení vychází z pravidel uvedených ve školním řádu. Způsob poskytování a 
hodnocení výsledků distančního vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám žáka.  

10. Škola nezajišťuje distanční vzdělávání ve volných dnech vyhlášených ředitelem školy a při 
změně organizace školního roku vyhlášené ministerstvem školství 

 
Pravidla pro hodnocení klasifikaci žáků 
Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o 
složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky; cílem 
metodického pokynu je pomoci pracovníkům školy a poskytnout jim jednotný návod, jak v této 
práci postupovat. 

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka se řídí vyhl. MŠMT ČR č. 48/2005Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, konkrétně zněním § 14 – 17.  

Hodnocení žáků (Vyhláška MŠMT  č. 48/2005) § 14, odstavec 2: 
Hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování žáků je: 

1) jednoznačné, 
2) srozumitelné, 
3) srovnatelné s předem stanovenými kritérii, 
4) věcné,  
5) všestranné. 

Metodický pokyn řídí po stránce pedagogické a didaktické postup při hodnocení a 
klasifikaci žáků a uvádí požadavky na vědomosti, dovednosti a návyky pro určené stupně 
hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech i v chování včetně výchovných opatření. 
Kritéria hodnocení 

1) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen 
"učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

2) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k  věkovým zvláštnostem žáka, k druhu a stupni 
mentálního postižení i k vynaloženému úsilí. 

3)  Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 
·  předměty s převahou teoretického zaměření, 
·  předmět pracovní vyučování.  
·  předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření. 
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Stupně hodnocení a klasifikace jsou stanoveny ve vyhlášce MŠMT ČR 48/2005 Sb. o 
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 
 
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 

1   výborný 
2   chvalitebný 
3   dobrý 
4   dostatečný 
5   nedostatečný 

· Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí 
se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)”. 

· Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí 
hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo 
„nehodnocen(a)“. 

 
Chování žáka je klasifikováno na vysvědčení těmito stupni: 

1  velmi dobré 
2  uspokojivé 
3  neuspokojivé 

 
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:  

prospěl/a/  s vyznamenáním 
prospěl/a/ 
neprospěl/a/ 
nehodnocen/a/ 

  
Žák je hodnocen stupněm 

· „prospěl s vyznamenáním“, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové 
klasifikaci stupněm horším než "chvalitebný", průměr z povinných předmětů nemá horší než 
1,50 a jeho chování je velmi dobré 

· „prospěl“, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci 
stupněm "nedostatečný"; 

· „neprospěl“, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 
"nedostatečný". 

· „nehodnocen“, ne-ní možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětu stanovených 
ŠVP na konci prvního pololetí. 

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

· pracoval/a/  úspěšně 
· pracoval/a/ 

 
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 
1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 
· soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 
· soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připraveností na vyučování, 
· různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, 
· kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, analýzou výsledků činnosti 

žáka., 
· konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-

psychologických poraden a školním psychologem. 
· rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka, 
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2) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

3) Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci 
konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

4) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 
5) Veškeré známky daného předmětu zapisuje vyučující do průběžné klasifikace elektronické 

ŽK - edookitu. Zde jsou uvedeny i známky ve čtvrtletí i známky pololetní.  
6) Psaní písemných prací ukládá ředitelství školy tímto způsobem:  

· 1., 2. a 3. roč. pololetní a závěrečné písemné práce neukládá 
· 4. roč. závěrečné písemné práce z počtů  a českého jazyka 
· 5. roč. pololetní a závěrečné písemné práce z počtů a českého jazyka 
· 6. – 9. roč. pololetní a závěrečné písemné práce z ČJ, M. minimálně 2 práce v 

rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 min) ve školním roce. Náplň těchto prací stanoví 
vyučující daného ročníku tak, aby obsah i rozsah práce odpovídal probíraným 
tematickým celkům. 

· Toto rozvržení neplatí pro žáky vzdělávané v ZŠ speciální. 
· Všechny písemné práce i testy žáka musí vyučující uložit do konce příslušného 

školního roku. Poté jsou skartovány 
 
Klasifikace žáka 
1) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 

příslušného ročníku. 
2) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 
3) V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období 

příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 
4) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom 
se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se 
neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

5) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí 
podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 

6) Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu 
klasifikace ve třídě. 

7) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin 
před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí 
výsledky celkové klasifikace. 

8) Zákonní zástupci žáka jsou informováni o chování a prospěchu žáka před koncem každého 
čtvrtletí, případně kdykoliv na požádání. 

9) Celkový prospěch hodnocení zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně 
volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň 
celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. 

10) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel 
školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 
provedena nejpozději do klasifikace za druhé pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v 
náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje. 

11) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, je žák 
zkoušen a klasifikován za toto období zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna v den 
určený ředitelem školy.  

12) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých 
předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo 
žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení; je-li 
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka nebo plnoletý žák požádat 
o komisionální přezkoušení příslušný krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad 
neprodleně zástupci žáka sdělí, kdy bude žák přezkoušen. 
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13) Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, 
jmenuje komisi krajský úřad. 

 
Klasifikace v předmětech s teoretickým zaměřením 

1. Jde o předměty jazykového, společenskovědního, přírodovědného a matematického 
zaměření. 

2. Na ZŠ praktické a ZŠ speciální se výchovně vzdělávací výsledky klasifikují podle této 
stupnice: 

Stupeň 1 / výborný / - žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a 
pojmů a v jejich vztazích nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností 
projevuje někdy nepatrné nepřesnosti, které dokáže za pomoci učitele korigovat. Žák je 
schopen samostatně pracovat po předchozím návodu učitele. 

Stupeň 2 / chvalitebný / - žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, 
faktů a pojmů a v jejich vztazích ojedinělé podstatnější mezery. Při vykonávání 
požadovaných činností projevuje někdy nepřesnosti, které dokáže za pomoci učitele 
korigovat. Žák je schopen samostatně pracovat po předchozím návodu učitele s menšími 
obtížemi. 

Stupeň 3  / dobrý / - žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a 
pojmů a v jejich vztazích závažné mezery. Při vykonávání požadovaných činností 
projevuje časté nepřesnosti, které dokáže jen za pomoci učitele korigovat. Někdy projevuje 
i větší nedostatky v myšlení. Žák je schopen samostatně pracovat pod občasným 
dohledem učitele.  

Stupeň  4  / dostatečný / - žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, 
faktů a pojmů a v jejich vztazích velmi závažné mezery. Při vykonávání požadovaných 
činností projevuje četné a značné nepřesnosti, které dokáže jen velmi omezeně za stálé 
pomoci učitele korigovat. Má často větší nedostatky v myšlení. Žák je schopen samostatně 
pracovat pouze pod trvalým dohledem učitele.  

Stupeň 5 / nedostatečný / - žák si předepsané učivo neosvojil, má trvalé a velmi 
podstatné nedostatky ve vykonávání požadovaných rozumových a motorických činností. 
Svoje vědomosti nedokáže uplatnit ani s pomocí učitele. Má trvale velmi značné 
nedostatky v myšlení. Není schopen uspokojivě pracovat ani pod trvalým dohledem 
učitele. 

 

Klasifikace v předmětu pracovní vyučování 
            Pracovní vyučování má v  ZŠ praktické a ZŠ speciální důležité postavení vzhledem 
k další profesní orientaci žáků závěrečných tříd. 
             Stupeň 1 / výborný /  - Žák projevuje soustavný kladný vztah k práci. Praktické 
činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Dopouští se 
jen malých chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Udržuje pořádek na 
pracovišti. Aktivně se snaží překonávat vzniklé překážky v práci. 
             Stupeň 2 /chvalitebný /  - žák projevuje kladný vztah k práci. Praktické činnosti 
vykonává samostatně, uplatňuje získané dovednosti a návyky. Dopouští se nepodstatných 
chyb, výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Udržuje pořádek na pracovišti. Aktivně 
s občasnou pomocí se snaží překonávat vzniklé překážky v práci. 
             Stupeň 3 / dobrý / - žák projevuje převážně kladný vztah k práci. Praktické činnosti 
vykonává za občasné pomoci učitele, uplatňuje získané dovednosti a návyky. Dopouští se 
chyb, výsledky jeho práce mají nedostatky, méně účelná organizace práce. Udržuje pořádek 
na pracovišti. Aktivně s občasnou pomocí se snaží překonávat vzniklé překážky v práci. 
             Stupeň 4 /dostatečný/ -  žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci. Praktické činnosti 
vykonává jen za soustavné pomoci učitele, dopouští se větších chyb. Výsledky práce mají 
závažné nedostatky, práci organizuje za soustavné pomoci učitele. Méně dbá na pořádek na 
pracovišti. Vzniklé překážky by bez pomoci nepřekonal. 
            Stupeň 5 /nedostatečný / -  žák neprojevuje zájem o práci. Praktické činnosti 
nevykonává ani za soustavné pomoci učitele, dopouští se větších chyb. Výsledky práce 



ŠVP „Společně to půjde lépe - Učíme se pro život“   

- 62 - 

nedosahují předepsaných ukazatelů, práci si nedokáže organizovat ani za soustavné pomoci 
učitele. Nedbá na pořádek na pracovišti. Vzniklé překážky nepřekonává ani s pomocí učitele. 
 
Předměty s převahou výchovného zaměření 
1. Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná 

výchova,  
2. Při hodnocení tvořivosti, samostatnosti a přesnosti projevu se přihlíží k druhu a stupni 

postižení a k celkovému zdravotnímu stavu 
   
              Stupeň 1 / výborný / - žák je aktivní, tvořivý, převážně samostatný. Jeho projev má 
jen menší nedostatky. Tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových 
úkolech. 
              Stupeň 2 / chvalitebný / - žák je méně aktivní, samostatný, pohotový. Jeho projev 
vykazuje drobné chyby. Při aplikaci dovedností a vědomostí potřebuje občasnou pomoc 
učitele. 
              Stupeň 3 / dobrý / - žák je málo aktivní, samostatný, pohotový. Jeho projev 
vykazuje časté chyby. Při aplikaci dovedností a vědomostí potřebuje pomoc učitele. 
              Stupeň 4 / dostatečný / - žák je převážně pasivní, nesamostatný. Jeho projev 
vykazuje časté a podstatné chyby. Při aplikaci dovedností a vědomostí potřebuje zvýšenou 
pomoc učitele. 
             Stupeň 5 / nedostatečný / - žák je pasivní, nesamostatný. Úkoly nevyřeší. Své 
minimální dovednosti nedokáže aplikovat ani s pomocí učitele. 

 
Klasifikace chování 

1) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 

2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování včetně dodržování 
vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 

3) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 
opatřením k posílení kázně stupně napomenutí a důtka třídního učitele se přihlíží pouze 
tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

4) Postihování chování žáka mimo školu. Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně 
odpovídali za své děti v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich 
chování ve škole.  

 
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující 

Stupeň 1 (velmi dobré) - Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje 
ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho 
upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. 
Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. 
Stupeň 2 (uspokojivé) - Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s 
ustanoveními školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně 
dopouští méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však 
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 
Stupeň 3 (neuspokojivé) - Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování 
nebo školního řádu; zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, 
narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování. 

Výchovná opatření 
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu jiné právnické 
nebo fyzické osoby žákovi po projednání na pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné 
ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školské iniciativy, záslužný nebo 
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 
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Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti uložit žákovi tato 
napomenutí: 

a) napomenutí třídního učitele 
b) důtku třídního učitele 
c) důtku ředitele školy 

 
Třídní učitel oznámí uložení třídní důtky řediteli. Důtku ředitele lze žákovi uložit pouze po 

projednání v pedagogické radě. 
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí pochvalu nebo napomenutí a důtku 

prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 
Udělení pochvaly, napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentů školy. Udělení 

pochvaly, snížených stupňů z chování se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo 
uděleno.  

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči 
zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se 
považují za zvláště závažné zaviněné porušení školního řádu a povinností stanovených 
školským zákonem. 

Dopustí-li se žák nebo student jednání podle předchozího odstavce, oznámí ředitel školy 
nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o 
nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom 
dozvěděl. 

V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem 
ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona 
upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. 

O kázeňských opatřeních jsou informováni zák. zástupci. V případě závažných provinění 
jsou informování pracovníci OSPOD a Policie ČR. 
 
Slovní hodnocení 

Na žádost rodičů či zákonných zástupců, na doporučení poradenského pracoviště je 
možné uvést na vysvědčení slovní hodnocení a to posouzením dosažených výstupů vzhledem 
ke stanoveným cílům. Z hodnocení musí jednoznačně být jasné, jaká je úroveň dosažených 
kompetencí, které části probraného učiva za dané klasifikační období žák ovládá nebo 
neovládá, a v jakém rozsahu, v čem se zlepšil a v čem přetrvávají nedostatky. 
 
Hodnocení žáků v ZŠ speciální 

Průběžné hodnocení během školního roku je prováděno známkou, výsledky vzdělávání 
žáků v základní škole speciální se na vysvědčení hodnotí slovně, vyučující popíše výsledky 
vzdělávání žáka. 
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Kázeňská opatření 
Napomenutí 
třídního učitele 

1 – 2 neomluvené hodiny 
Občasné neplnění úkolů  
Občasné pozdní příchody do školy nebo hodiny (max. 3 za čtvrtletí) 
Vyrušování spolužáků při vyučování, bránění v nerušeném průběhu vyučovací hodiny 
Neplnění školních povinností, zapomínání pomůcek 
Zapomínání pomůcek 
Vulgarismy 

Důtka třídního 
učitele 

3 – 5 neomluvených hodin 
Nerespektování pokynů zaměstnanců školy 
Odmítání zadané práce 
Opakované vyrušování spolužáků při vyučování, bránění v nerušeném průběhu vyučovací 
hodiny 
Opakované neplnění školních povinností, zapomínání pomůcek  
Opakované pozdní příchody do školy nebo hodiny (max 3x za měsíc) 
Vulgarismy vůči spolužákům     
Ničení pomůcek a majetku školy (rozhoduje výše škody, zamýšlený efekt a cíl) 
Nevhodné obtěžování a zneužívání spolužáků (dle míry a závažnosti) 

Důtka ředitele 
školy 

Kouření (při prvním prohřešku) 
Krádež 
Opakované nerespektování pokynů zaměstnanců školy  
Fyzické napadnutí spolužáka (dle okolností a závažnosti) 
Nevhodné obtěžování a zneužívání spolužáků (dle míry a závažnosti, opakovaně, max. 3x) 
Falšování omluvenek, úprava zápisů v žákovské knížce 
Vulgarismy vůči zaměstnancům školy, spolužákům i cizím osobám 
Neustálá nepřipravenost na vyučování, zapomínaní pomůcek 
Ničení pomůcek a majetku školy (rozhoduje výše škody, zamýšlený efekt a cíl) 

 6 – 12 neomluvených hodin  
 Opakované pozdní příchody (max. 5x za měsíc) 

 Nošení nebezpečných předmětů do školy (nože, boxery apod.) 
Nerespektování pokynů BOZP 

Druhý stupeň  
z chování 

Hrubé porušení školního řádu 
Slovní napadání spolužáků  
Fyzické napadnutí spolužáka (dle okolností a závažnosti) 
Opakované, zvláště nevhodné obtěžování spolužáků  
Slovní napadání zaměstnanců školy  
Závažné nerespektování pokynů BOZP 
Ničení pomůcek a majetku školy (rozhoduje výše škody, zamýšlený efekt a cíl)  
Nošení a distribuce cigaret (při prvním prohřešku) 
Kouření - opakované 
Omamné látky – nošení a konzumace (při prvním prohřešku) 
Soustavné pozdní příchody (víc než 5x za měsíc) 
13 – 18 neomluvených hodin   

Třetí stupeň  
z chování 
 

Opakované hrubé porušení školního řádu 
Šikana 
Slovní napadání zaměstnanců školy  - opakované 
Fyzické napadení zaměstnanců školy  
Fyzická agrese vůči spolužákům 
Opakované nerespektování pokynů BOZP 
Ničení pomůcek a majetku školy (rozhoduje výše škody, zamýšlený efekt a cíl)  
Kouření - opakované 
Nošení a distribuce cigaret – opakované přistihnutí 
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Omamné látky – nošení a konzumace (opakované přistižení) 
19 a více neomluvených hodin  

 
 
V Tišnově dne 18. 6. 2021 
Projednáno Školskou radou dne 18. 6. 2021. 

         
 

Ing. Rudolf Mašek                   Irena Hamáková 
ředitel školy                                        předsedkyně školské rady 
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Příloha č. 2 Projekt EVVO „Společně to půjde lépe – Celý širý svět aneb 
nejsme tu sami“  
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Zpracovaný podle met. pokynu MŠMT ČR 
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1. Úvod 
 
Tento projekt vznikl na základě potřeb SŠ a ZŠ Tišnov.  
 
 „Ekologie člověka se zabývá vztahy k prostředí, vztahy k živé přírodě, vztahy k ostatním 
lidem, vztahem k sobě samému.“ 
 
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ( EVVO) vede k myšlení a jednání, které je v 
souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. 
Město Tišnov, ve které se nachází naše škola leží v podhůří Českomoravské vysočiny. Škola jako taková 
se nachází ve středu obce na centrálním náměstí města. 
Přírodní bohatství v okolí školy je velice rozmanité. V blízkosti školy se nachází vrch Květnice s přírodní 
rezervací, chráněná krajinná oblast Bílý potok, přírodní rezervace Chlébské a další.  
Naše škola vzdělává žáky s mentálním postižením. Část z nich pochází z rodin s nízkou sociokulturní 
úrovní. Část z nich žije v sociálně vyloučených lokalitách, kde nemají možnost přímého kontaktu s 
přírodou. Proto se dlouhodobě snažíme o vytváření kladného vztahu našich žáku ke svému okolí, svému 
zdraví a životnímu prostoru. Zaměřujeme se na vytváření kulturního školního prostředí, na formování 
vztahu k přírodě a environmentální výchovu, směrující k udržitelnému rozvoji naší společnosti.  
 
Koordinátorem EVVO je stanovena Mgr. Dana Staňková. Za realizaci odpovídá koordinátor. Na realizaci 
školního projektu EVVO se za aktivní podpory vedení podílí celý pedagogický sbor. 
 

2. Základní cíle školy v oblasti EVVO 
 
• vzbudit u žáku zájem o své okolí; 
• poskytovat žákům znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí; 
• motivovat žáky k pozitivním změnám ve svém okolí a prostředí ve kterém žijí; 
• ovlivňovat způsob myšlení žáku v rámci EVVO; 
• vést k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji; 
• prohlubovat odpovědnost žáku ve vztahu ke svému zdraví; 
• vytvářet v oblasti EV praktické dovednosti žáku; 
• podporovat aktivní péci o životní prostředí; 
• snižovat náklady na energetický provoz školy. 
 

3. Formy realizace EVVO v naší škole 
 
Jako základní formu získávání a prohlubování znalostí v oblasti EVVO jsme se rozhodli používat 
projekty, které připravuje koordinátor ve spolupráci s ostatními učiteli. Tyto projekty se realizují v tzv. 
projektových dnech ( tyto dny zařazujeme 2 x za školní rok). Takto získané poznatky se poté aplikují ve 
výuce jednotlivých předmětů. 
 

3. 1. Konkrétní formy realizace environmentální výchovy a vzdělávání  
Toto je uvedeno v následujícím přehledu priorit: 
• začlenit problematiku EVVO do výuky jednotlivých předmětu 1. a 2. stupně, programu přípravné třídy  
• realizovat průřezová témata EV prostřednictvím projektových dnu např. „Den Země“, „Den 
zdraví“, „Recyklohrátky“ apod. 
• využívat okolí školy pro praktické poznávání přírody – zkoumání vztahu mezi organismy, 
zacházení s rostlinami a živočichy, vytváření kladného vztahu k přírodě; 
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• v prostorách školy nadále důsledně třídit odpady – soutěž ve sběru a třídění odpadu 
• pečovat o životní prostředí ve škole a jejím okolí; 
• vlastním příkladem učitelů vést žáky k šetření s energiemi; 
• používat pro školní práci recyklovaný papír a sešity z něj; 
• zařazovat do plánu pracovního vyučování práci s přírodními a recyklovatelnými materiály, 
využití PET lahví a jiných odpadu; 
• participovat na akcích organizací zajištujících osvětu EV – např. Ekoporadna Tišnovsko, Lipka Brno,  
myslivecké sdružení, Lesy CR; 
• vyhledávat, shromaždovat a využívat získané poznatky z oblasti ekologické výchovy; 
• využívat výukové programy zaměřené na EV v počítačových učebnách, internet apod.; 
• význam mikroregionu – vést žáky k poznávání okolí svého bydliště; 
• v rámci možností navštěvovat zajímavé přírodní lokality regionu a CR; 
• exkurze do míst „užité ekologie“ – Čistírna odpadních vod Březina, , vodní elektrárna Březina, 
zahradnictví, záchranná stanice pro zvířata, „Botanická zahrada“v Brně, Zoologická zahrada Brno atd.; 
• využití školních výletu a exkurzí k rozšiřování poznatku s ekologickou tématikou – návštěvy 
chráněných oblastí v rámci regionu, vycházky do okolí školy apod.; 
• sledovat a využívat nabídky vzdělávacích akcí NIDV i dalších institucí v rámci DVPP; 
• spolupracovat s dalšími institucemi – přípravy akcí s tématikou ekologie a ochrany životního prostředí; 
• zapojovat se do soutěží, programů a aktivit vytvořených jinými organizacemi, které napomohou 
uskutečňování plánovaného cíle, které pomohou dětem samostatněji zaujímat zdravé postoje nebo je 
zapojí do angažované činnosti v místě jejich bydliště. 
• informovat veřejnost o aktivitách školy prostřednictvím webových stránek škol. 

 

4. Realizace cílů EVVO ve škole 

4.1. Začlenění do výuky 
Témata EVVO a okruhy průřezového téma Envinronmentální výchova ŠVP jsou začleněny do výuky 
jako tzv. projektové dny. Poznatky takto získané dále využívají učitelé i žáci při výuce všech předmětů.  
Teoretické poznatky z přírodovědných předmětů jsou propojovány s praktickými a pracovními činnostmi. 
Žáci jsou vedeni k prezentaci poznatků a vlastních pocitů ve výtvarné výchově. 

4.2. Rozvoj kompetencí 
• kompetence občanské – vytváření a dodržování pravidel chování a přístupu k přírodě, 
životnímu prostředí a ostatním jedincům; 
• kompetence sociální a personální – respekt k názorům druhého, spolupráce skupin žáku; 
• kompetence k řešení problému – řešení problému v oblasti EV; 
• kompetence pracovní – formování pracovních dovedností, vytváření vztahu k manuálním 
činnostem, dodržování zásad ochrany životního prostředí, získání představy o pracovních 
činnostech běžných profesí. 

 4.5. Spolupráce s dalšími organizacemi 
V rámci regionu spolupracujeme těmito organizacemi: 
Ekoporadna Tišnovsko 
CVČ Lužánky, Brno 
Lesy ČR, s.p. 
Rezekvítek, Brno 
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5. Vlastní náplň EVVO v daném školním roce  

5.1. Aktivity v rámci EVVO 
• péče o životní prostředí naší školy; 
• poznávání přírody – vycházky do okolí, školní a třídní výlety; 
• exkurze – čistička odpadních vod, vodní elektrárna, návštěva zoo, botanické zahrady, chovatelské 
výstavy; 
• vzdělávání pedagogických pracovníku v oblasti EV; 
• prezentace EV na školním webu; 
• opatření ke snížení energetické náročnosti provozu školy  
 
Ve školním roce se zaměříme na : 
• zvýšení objemu sběru tříděných surovin –soutěž tříd, rozšíření sběru  
• zapojení žáků a pedagogů do projektu „Recyklohrátky“ – podpoření zpětného využití různých druhů 
odpadu; prohloubení znalostí v oblasti třídění odpadu; 
• zajištění výjezdu žáku do zajímavých přírodních lokalit mikroregionu – poznávání rozmanitosti přírody 
a nutnosti její ochrany 
• předprofesní a profesní přípravu – práce v zemědělství a v lese; 
• větší zapojení do aktivní péče o životní prostředí – přikrmování ptactva, udržování pořádku v okolí 
školy 
• zajištění prezentace akcí EVVO – web školy, místní tisk. 
 
Realizace projektů bude závislá na finančních možnostech školy a získání financí od zřizovatele a z 
projektu na podporu environmentální výchovy. 

5.2. Vlastní náplň  
Náplň v každém roce se stanovuje dle momentálních podmínek, a to tak ,aby žáci postupně poznávali 
přírodu a všechny její součásti.  

6. Hodnocení a autoevaluace školního programu EVVO 
 

6.1. Hodnocení programu 
Vždy v září se vypracuje plán činnosti, pro daný školní rok a zaměření pro jednotlivé stupně, tak aby žáci 
prošli za celou školní docházku všechny oblasti EVVO. 
Program bude vyhodnocován 1 x ročně – v měsíci červnu v daném školním roce. 

6.2. Autoevaluace programu 
Autoevaluace školního programu EVVO vychází z jeho vyhodnocení a využitelnosti. Podněty ke změnám 
a změny samotné budou prováděny v měsíci září, kdy se také bude stanovovat konkrétní činnost na daný 
školní rok. Toto si navrhnou a uzpůsobí třídní učitelé tak, aby plnily program EVVO. 
Termíny projektových dnů stanoví vedení školy v souvislosti s obsahem a cílem daného projektu. 
Další metodou úspěšnosti bude dotazník pro žáky devátého ročníku, ve kterém prokáží znalosti 
základních pojmů z oblasti ekologie, projeví své postoje a dovednosti v oblasti EVVO. Výsledek bude 
součástí výroční zprávy školy. 
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