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Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

Zaměření školy 
Školní vzdělávací program (ŠVP) vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových 

kompetencí RVP ZV a koncepce, která vznikla několikaletou snahou o inovaci 

pedagogického procesu a života školy vůbec, analýzou vlastních možností a schopností 

pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Klade důraz na 

principy humanistické pedagogiky. 

Název našeho ŠVP není nahodilý. Vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího 

programu – otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti. Tuto myšlenku chceme naplnit 

obsahem vzdělání, uplatňováním demokratických principů, respektováním žáka jako 

osobnosti, širokou nabídkou možností vlastního rozvoje, individuálním  přístupem 

k rozdílným potřebám žáků. Podporujeme vytváření pozitivních vztahů ve škole, usilujeme o 

naplňování nejzákladnějších potřeb žáka tak, aby si vážil sebe i druhých. Společné prožitky 

učitelů, rodičů a žáků, úspěšné zapojení školy i jejích absolventů do veřejného života, jejich 

příprava na budoucí povolání, schopnost svobodné a tvůrčí práce, rozvoj samostatného 

myšlení a odpovědného rozhodování, chápání globálních vztahů, spřízněnost s přírodou a 

jejími zákony, soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a 

demokratickými občanskými postoji – to vše má místo v našem ŠVP a podporuje všestranný 

rozvoj osobnosti  každého jedince. 

 Důležitou úlohu plní právě v této oblasti úzká spolupráce s mateřskou školou a 

činnost školní družiny. Nabízíme různé zájmové útvary a kroužky, organizujeme jednotlivé 

akce o vedlejších prázdninách a celoškolní akce v průběhu školního roku.  

Uvědomujeme si, že škola je složitým sociálním systémem s mnoha vnitřními a 

vnějšími vztahy. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností jsou jedním 

z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Chceme, aby naše  komunikace byla 

oboustranně otevřená,  příjemná a smysluplná. Proto také klademe důraz na dobrou spolupráci 

se všemi rodiči i s jejich zástupci ve Spolku rodičů a přátel školy a ve Školské radě, 

organizováním společenských akcí (Vánoční setkání, Zahradní slavnost). 

Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populační skupině, kde jsou zastoupeni 

jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. Patří sem také žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Náš ŠVP počítá s integrací těchto žáků, hlavně dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáky nadanými. Funguje i dobrá spolupráce s odborníky (Pedagogicko-

psychologická poradna, Středisko výchovné péče). Většina pedagogů má zkušenosti 

s reedukací poruch žáků (především v jazycích) a aplikují speciální postupy ve výuce a 

individuální přístup k žákům. Pro tyto žáky máme asistenty pedagoga. Minimální doporučené 

úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření jsou v souladu s RVP 

ZV. 

Velmi významné je také úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností se 

zaměřením na využití cizího jazyka v praxi (možnost konverzovat v cizím jazyce), ale též na 

poznávání reálií, života a tradic jednotlivých zemí (spolupráce se švýcarskou školou, Den 

jazyků).  

Značný důraz v učebním plánu je kladen na informační a komunikační technologie, 

jejichž využívání by se mělo stát pro absolventy našeho programu běžné. 

V náboženské výchově spolupracuje škola s církví a vychází  ze zájmu rodičů. 

V rámci výuky seznamujeme žáky se základy křesťanství v souvislosti se středoevropskou 

tradicí. 

Považujeme za nutné naznačit cestu ke zdravému životnímu stylu, dbát na prevenci 

sociálně patologických jevů a předcházet rizikům s tím souvisejících, vést ke schopnosti 

kulturního a estetického prožitku, či vlastní tvořivosti i k zájmu o věci veřejné jak lokálního, 

tak globálního charakteru.  
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Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků, důležitých pro život každého 

jedince, propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové 

vzdělanosti žáků. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělání. 

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

další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Pro přehlednější 

sledování a vyhodnocování dosažených kompetencí členíme školní docházku žáka na tři 

období (1.-3.ročník; 4.-6.ročník; 7.-9.ročník). 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE Jaké strategie používáme na naší škole 

1.  

KOMPETENCE K UČENÍ – 

umožnit   žákům osvojit se 

strategii učení a motivovat je 

pro celoživotní učení  

 během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, 

práci s textem a s informacemi (genetické čtení)  

 vedeme žáky k sebehodnocení, což je zahrnuto i 

v žákovských knížkách  

 vedeme žáky k plánování si učení, učíme je hledat si 

nejvhodnější způsoby a metody učení  

 individuálním přístupem k žákům maximalizujeme 

jejich šanci prožít úspěch  

 umožňujeme žákům ve vhodných případech 

realizovat vlastní nápady a podněcujeme jejich 

tvořivost  

 žáci se zúčastňují různých soutěží, testů a olympiád  

 vytváříme pro žáky takové situace, které jim přináší 

radost z učení a mají přínos pro další život 

2.  

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMU – podněcovat 

žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a 

k řešení problémů  

 připravujeme vyučování tak, aby žáci hledali různá 

řešení problémů, řešili netradiční problémové úkoly a 

svoje řešení si dokázali obhájit  

 žáci se aktivně zapojují do práce žákovského 

parlamentu  

 ve vhodných oblastech vzdělávání používáme 

netradiční úlohy – SCIO, Klokan, Pythagoriáda … 

 žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce 

s informacemi ze všech možných zdrojů (ústních, 

tištěných, mediálních, počítačových – včetně 

internetu ), aby je uměli vyhledávat, třídit a využívat  

 na Škole v přírodě a projektových dnech používáme 

k logickému řešení problémů miniprojekty  

 žáci prezentují své názory, myšlenky a nápady na 

internetových stránkách školy, ve školním 

Zpravodaji a v regionálním tisku  

 vedeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích 

činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení 
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3. 

KOMPETENCE  

KOMUNIKATIVNÍ – vést 

žáky k všestranné a účinné 

komunikaci 

 vedeme žáky ke vhodné verbální i neverbální 

komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními 

dospělými ve škole i mimo ni  

 učíme žáky argumentovat a obhajovat svůj názor 

vhodnou formou a zároveň naslouchat ostatním  

 podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi nimi  

 začleňujeme metody kooperativního učení a jejich 

prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při 

vyučování; podporujeme komunikaci s partnerskou 

školou ve Švýcarsku 

 

 

 do výuky začleňujeme projektové dny, kterých se 

účastní všichni žáci školy  

 ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme 

školní zpravodaj a internetové stránky naší školy  

 žáci se podílejí na zpracování videozáznamů a různé 

další dokumentace ze školního života 

4.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 

A PERSONÁLNÍ – rozvíjet 

u žáků schopnost 

spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých  

 během vzdělávání zařazujeme mimo jiné skupinovou 

práci žáků, tím je učíme vzájemné pomoci  

 usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnosti střídat 

role ve skupině  

 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých 

pravidel chování, na jejichž formulaci se sami 

podílejí  

 učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co 

narušuje dobré vztahy mezi žáky  

 sociální kompetence vyvozujeme na praktických 

cvičeních a úkolech (při TV, na školách v přírodě, při 

projektových dnech, při setkávání s rodiči)  

 vedeme žáky k tomu, aby uměli ocenit práci svou i 

druhých 

 učíme žáky základům kooperace a týmové práce 

5.  

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ – připravovat 

žáky jako svobodné a 

zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící 

své povinnosti  

 žáci ve třídách společně stanovují pravidla chování  

 školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve 

třídách  

 učitelé i žáci respektují a tolerují individuální rozdíly, 

kulturní a náboženské odlišnosti spolužáků ve třídách  

 vedeme žáky k tomu, aby se chovali ekologicky 

(projekt Den Země, třídění odpadu, spolupráce s 

Ekocentrem)  

 při ozdravných pobytech v přírodě se žáci chovají 

jako zodpovědné osoby  

 žáci reprezentují svou školu při různých veřejných 

vystoupeních (Vánoční setkání, Zahradní slavnost) a 

při sportovních turnajích či vědomostních soutěžích  

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali pomáhat slabším, 

potřebným a při různých mimořádných situacích  
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6.  

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ – pomáhat 

žákům poznávat a rozvíjet 

své schopnosti i reálné 

možnosti a uplatňovat 

získané  vědomosti a 

dovednosti při profesní 

orientaci 

 vedeme žáky umět si  stanovit cíl, metody, postupy 

své práce 

 učíme žáky spolupracovat s ostatními a respektovat 

názory jiných  

 chceme docílit, aby žáci pracovali soustředěně, uměli 

svou práci zhodnotit a poučili se z chyb 

 vedeme žáky k tomu, aby se chovali bezpečně,  

ekologicky a kulturně 

 snažíme se, aby žáci dokázali ocenit práci svou i 

ostatních 

 systematicky vedeme žáky k plnění všech povinností 

a závazků 

 

 směřujeme žáky ke správné volbě jejich budoucího 

povolání 

 

 
K1 – Kompetence k učení 

 

K1.1 Žák se umí naučit se učit 
 

1. období 2. období 3.období 
Vyhledá klíčová    

slova v textu. 

Vyhledá základní         

 myšlenku v textu. 

Umí vybrat a určit    

podstatné v textu a umí to 

prezentovat ostatním. 

Na základě vlastních  

zážitků předává    informace 

ostatním. 

Reprodukuje obsah naučeného 

a zapamatuje si z něj podstatná 

fakta. 

Odlišuje a ověřuje fakta od 

názorů a hodnocení. 

Umí požádat o pomoc 

spolužáky, učitele, rodiče. 

Požádá o pomoc v případě, že 

sám nenalezl řešení. Umí 

vhodně oponovat a dokáže být 

sebekritický. 

Je schopen o pomoc požádat a 

případně ji umí i poskytnout. 

Chce se učit a poznávat 

nové. 

Umí kooperativně pracovat, 

nestydí se požádat o pomoc. 

Uvede konkrétní příklady 

důležitosti a potřebnosti, 

uvede příklady zdrojů 

informací a pojmenuje je. 

Má radost z úspěchu a učí se 

sebehodnotit. 

Umí se sebehodnotit. Posoudí vliv osobních 

vlastností na dosahování 

individuálních a společných 

cílů. Objasní si význam vůle 

při překonávání překážek. 

Dokáže se soustředit, 

porozumí pokynům 

přiměřené obtížnosti. 

Účelně plánuje svůj čas pro 

učení, práci, zábavu a 

odpočinek podle vlastních 

potřeb. 

Využívá správný způsob a 

vhodnou dobu k učení. Chce 

se učit a ví proč, chápe 

vzdělání jako životní nutnost. 

Píše věcně i formálně 

správně jednoduchá sdělení. 

Píše věcně i formálně správně 

složitější sdělení. 

Výstižně formuluje myšlenky. 
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K1.2 Umí pracovat s informacemi 
 

1. období 2. období 3. období 
Plynule čte s porozuměním 

texty přiměřeného rozsahu a 

náročnosti. 

Čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i 

nahlas.Rozlišuje podstatné a 

okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, 

podstatné informace 

zaznamená. 

Čte plynule, výrazně, 

s prožitkem a s porozuměním, 

využívá základy studijního 

čtení. 

Zapamatuje si přečtené a 

volně ho reprodukuje. 

Posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení. 

Reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje 

si z něj podstatná fakta. 

 

 

Určí v daném tématu společné 

a rozdílné vlastnosti, 

vyhledává, vyhodnocuje, 

zpracovává a porovnává data. 

Využívá základní funkce 

počítače. 

Vyhledává jednoduché 

informace na internetu. 

Vyhledává a ověřuje 

věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, 

posuzuje jejich závažnost a 

vzájemnou návaznost. 

Píše v textovém editoru. Pracuje s textem a obrázkem 

v textovém a grafickém editoru. 

Uspořádá informace v textu 

s ohledem na jeho účel. 

Vyhledává informace 

přiměřené věku v knihách, 

encyklopediích, v tisku. 

Vyhledává informace na 

portálech, v knihovně a 

databázích a třídí je. 

Kriticky přistupuje 

k mediálním informacím, 

vyjádří k nim svůj postoj. 

 
K1.3 Umí samostatně aplikovat naučené v praxi 
 

1. období 2. období 3. období 
Odůvodňuje a píše správné 

i/y po měkkých a tvrdých 

souhláskách. 

Píše správně i/y po obojetných 

souhláskách – zvládá 

vyjmenovaná slova. 

Umí se vyjadřovat spisovně 

v mluveném i písemném 

projevu. V písemném projevu 

zvládá pravopis, bere zřetel 

na odlišnosti českého jazyka. 

Řeší jednoduché problémy 

s dopomocí. 

Řeší jednoduché problémy. Analyzuje, řeší  a modeluje 

problémové situace. 

Snaží se pracovat vytrvale. Snaží se pracovat zodpovědně. Uvede naučené na příkladech 

z běžného života.Chápe 

mezipředmětové vztahy a 

naučené využije v budoucnu. 

Pracuje vytrvale, soustavně a 

zodpovědně. 

Dokáže si opravit chybu. Rozpozná chybu a opraví si ji. Kriticky zhodnotí svou práci a 

své výsledky, objeví chybu a 

napraví ji a umí s ní dále 

pracovat. 

Umí si poradit Poradí si s běžnými životními Samostatně řeší běžné životní 
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s jednoduchými životními 

situacemi. 

situacemi. situace. Rozpozná 

nebezpečné životní situace, 

předvídá možný dopad a 

pomáhá potřebným. 

 
K2 – Kompetence k řešení problémů 

 

K2.1  Žák umí pojmenovat, analyzovat a plánovat vhodné postupy a 

metody 
 

1. období 2. období 3.období 
Vnímá problémy ve svém 

nejbližším okolí (rodina, 

třída, kamarádi) 

Rozpozná problém ve škole i 

mimo ni. 

Vnímá problémy v širším 

kontextu, pochopí je, dokáže 

odlišit podstatné od 

nepodstatného. 

Jednoduchými slovy 

pojmenovává problém (popř. 

obrázky). 

Popíše problém. Výstižně a přesně pojmenuje 

problém a provede jeho 

rozbor. 

Promýšlí způsob řešení 

jednoduchých problémů. 

Promýšlí a navrhuje řešení 

jednoduchých problémů. 

Promýšlí, navrhuje a 

zdůvodňuje způsob řešení 

složitějších problémů. 

Spolupracuje s učitelem. Předkládá svůj návrh řešení. Respektuje názor většiny. 

Spoléhá se na vlastní úsudek, 

umí přehodnotit vlastní názor. 

Hledá příčiny problému. Nachází příčiny problému. Vysvětluje příčiny problému, 

přemýšlí o nich a rozebírá je.  

Seznamuje se s příčinami 

problému. 

Dokáže najít více příčin 

problému. 

Třídí příčiny, vysvětluje 

hlavní příčinu/y. 

 

 

K2.2 Umí využívat zkušenosti, vyvodit a formulovat závěry,  

          hledat východiska 

 

1. období 2. období 3. období 
Získává informace od 

dospělých a spolužáků. 

Učí se vyhledávat informace 

v odborné literatuře. 

Umí vyhledat informace 

v doporučené literatuře a na 

internetu, vyhledává je 

samostatně. 

Čte s porozuměním. Vysvětluje vlastními slovy 

obsah. 

Vyhodnocuje získané 

informace ve vztahu 

k problému a s těmito 

informacemi dále pracuje. 

Formuluje jednoduché 

otázky. 

Dokáže položit vhodnou 

otázku. 

Umí pokládat odbornější 

systematické otázky. 

Provede jednoduchý zápis 

nebo obrázek. 

Zpracuje jednoduché 

poznámky. 

Zpracuje výtah, přehledné 

poznámky. 

Získává nové zkušenosti a 

dovednosti. 

Porovnává získané zkušenosti a 

dovednosti. 

Posuzuje nové zkušenosti a 

dovednosti, hodnotí jejich 
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použitelnost. 

Poznává možný neúspěch. Učí se překonávat neúspěch. Vytrvale hledá konečné 

řešení. 

Umí naslouchat. Umí naslouchat a vcítit se. Umí poradit, kde najít pomoc, 

umí pomoci.  

 

Seznamuje se s různými 

postupy. 

 

Rozvíjí schopnost používat 

různé postupy. 

 

Vyhledává postupy, které 

vedou k dosažení cíle. 

 
K2.3 Kriticky myslí, umí obhájit rozhodnutí a zhodnotí svou práci 

 

1. období 2. období 3. období 
Své rozhodnutí vyjadřuje 

jednoduchými slovy. 

Vysvětluje své myšlenky, 

nápady a názory. 

Hodnotí své myšlenky, 

názory a získané informace, 

dokáže přehodnotit své 

názory a myšlenky, hledá 

souvislosti. 

Své rozhodnutí vyjadřuje 

jednoduchými slovy, popř. 

obrázky. 

Hodnotí své rozhodnutí. Objasňuje důvody svého 

rozhodnutí – pro i proti. Umí 

obhájit svůj postoj a nést 

následky svého řešení. 

Pracuje podle osvědčených 

postupů. 

Aplikuje osvědčené postupy 

v nových situacích. 

Porovnává různé postupy, 

vybírá nejlepší řešení a určuje 

postup v podobných situacích. 

 

Prakticky se snaží ověřit 

správnost svého řešení. 

Ověřuje správnost svého řešení. Snaží se vybrat nejlepší 

praktické ověření, umí 

posoudit různé alternativy. 

Vnímá různé myšlenky a 

názory ve třídě. 

Respektuje různost myšlenek a 

názorů, sám se nebojí vyjádřit. 

Porovnává své názory 

s názory ostatních, podílí se 

společně na vytváření 

bezpečného prostředí. Je 

schopen přijmout i cizí názor. 

Umí vyslechnout kritiku. Naslouchá kritice od spolužáků. Vnímá význam kritiky. 

Přijímá ji jako výzvu 

k hlubšímu zamyšlení. 

 

 
K3 – Kompetence komunikativní 

 

K3.1 Žák se podílí na vytváření, respektování a dodržování   pravidel 

komunikace 

 

1. období 2. období 3.období 
Podílí se vhodnou formou na 

vytváření pravidel. 

Respektuje a dodržuje 

pravidla komunikace. 

Zná a dodržuje pravidla 

komunikace. 

Snaží se o dodržování Vede správně dialog, Rozlišuje subjektivní a objektivní 
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základních pravidel 

komunikace. 

telefonický rozhovor, umí 

psát SMS a chatovat 

( dodržuje pravidla bezpečné 

komunikace na internetu ). 

sdělení a komunikační záměr 

partnera v hovoru. 

Porozumí písemným i 

mluveným pokynům 

přiměřené složitosti. 

Uvědomuje si manipulativní 

komunikaci v reklamě. 

Uvědomuje si rizika 

manipulativní komunikace 

v masmédiích. 

Snaží se pečlivě vyslovovat 

a opravovat svou nesprávnou 

či nedbalou výslovnost. 

Pečlivě vyslovuje  a 

opravuje svou nesprávnou či 

nedbalou výslovnost. 

Dorozumívá se kultivovaně, 

výstižně a vhodně. 

V mluvených projevech 

správně dýchá a volí vhodné 

tempo řeči. 

Volí správnou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo 

podle svého komunikačního 

záměru. 

Odlišuje spisovný a nespisovný 

projev a vhodně využívá spisovné 

jazykové prostředky. 

Na základě vlastních zážitků 

tvoří krátký mluvený projev. 

Na základě vlastních zážitků 

tvoří delší mluvený projev. 

Na základě vlastní zkušenosti 

vytváří kultivovaný projev. 

Pozná vhodné verbální i 

neverbální prostředky řeči. 

Začíná používat vhodné 

verbální i neverbální 

prostředky řeči. 

V projevu vhodně využívá 

verbální i neverbální  prostředky 

řeči. 

Umí pozdravit, požádat, 

poděkovat, omluvit se, 

oslovit. Snaží se najít a 

přiznat chybu. 

Umí pozdravit, požádat, 

poděkovat, omluvit se, 

oslovit i neznámé 

osoby.Umí přiznat chybu. 

Zapojuje se do diskuze, umí ji 

řídit a využívá pravidel 

komunikace. 

 

 

 

K3.2 Prezentuje a prosazuje názor 

 

1. období 2. období 3. období 
Volí vhodné verbální i 

neverbální prostředky řeči 

v běžných školních i 

mimoškolních situacích. 

Rozlišuje podstatné a 

nepodstatné. Volí vhodné 

verbální i neverbální 

prostředky řeči v běžných 

školních i mimoškolních 

situacích. 

Odlišuje spisovný a nespisovný 

projev a vhodně využívá verbální 

i neverbální prostředky řeči, 

využívá poznatky o jazyce a stylu 

ke gramaticky i věcně správnému 

projevu. 

Popíše věcně i formálně svůj 

názor. 

Píše správně po stránce 

obsahové i formální. 

Rozlišuje spisovnou a 

nespisovnou výslovnost. 

Argumentuje, diskutuje, dokáže 

svůj názor obhájit, určí si priority. 

Konkretizuje, posoudí a doloží na 

příkladech. 

Vybere si podstatné. 

 

Učí se argumentovat a 

slušným způsobem vyjádřit 

svůj názor. 

Při prosazování názoru zvládá 

své emoce. Dodržuje pravidla pro 

diskuzi. 

Učí se diskutovat. Uvědomuje si pravidla pro 

diskuzi. 

Umí diskutovat. 
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K3.3 Naslouchá ostatním, snaží se porozumět a spolupracovat 

 

1. období 2. období 3. období 
Při naslouchání udržuje 

pozorné ticho. 

Při pozorném naslouchání 

vědomě používá mluvy těla. 

Naslouchá s cílenou pozorností. 

Nezasahuje do repliky 

mluvčího před jejím 

ukončením. 

Poskytuje mluvčímu 

známky zaujetí. 

Dává mluvčímu najevo známky 

zaujetí (parafrázuje, shrnuje, 

komentuje, diskutuje). Je 

přístupný návrhům a názorům 

jiných. 

Udržuje s mluvčím kontakt 

očima. 

Vhodně vyzývá mluvčího 

k pokračování, k upřesnění 

řečeného. 

Uvědoměle usiluje o pochopení 

postojů a záměrů účastníků 

rozhovoru. Adekvátně dešifruje i 

neverbální sdělení. 

Vědomě nastaví celé tělo 

k naslouchání. 

Umí parafrázovat. Je přístupný návrhům a názorům 

jiných. Reaguje na pocity 

druhého. 

Zapamatuje si vyslechnuté, 

reprodukuje a jednoduše to 

komentuje. 

Umí shrnout a komentovat 

vyslechnuté. 

Konkretizuje, posoudí a doloží na 

příkladech. 

Snaží se vyjádřit souhlas či 

nesouhlas. 

Projevuje souhlas či 

nesouhlas. 

Umí projevit souhlas a nesouhlas. 

Učí se zapojit do diskuze. Diskutuje o tom, co bylo 

řečeno. 

Vhodně argumentuje při diskuzi. 

Snaží se zapamatovat si 

podstatné. 

Zapamatuje si a reprodukuje 

podstatné myšlenky. 

Dokáže reprodukovat podstatné. 

Vyslechne mínění druhého. Reaguje na mínění druhého. Reaguje a diskutuje. 

Poznává možnosti 

neverbálního sdělení. 

Adekvátně dešifruje i 

neverbální sdělení 

mluvčího. 

Používá neverbální komunikaci. 

 

K4 – Kompetence sociální a personální 

 

K4.1 Žák umí ocenit úspěchy druhých a svoje vlastní 

 

1. období 2. období 3.období 
Učí se pracovat ve skupině. Pracuje ve skupině. Pracuje ve skupině, uvědomuje si 

své postavení. Respektuje názory 

druhých, pozitivně ovlivňuje 

kvalitu společné práce. 

Přijímá a snaží se dodržet 

navržená pravidla. 

Dodržuje pravidla a 

napomáhá při jejich 

vytváření . 

Spoluvytváří pravidla, uvědomuje 

si důsledky jejich neplnění. 

Dokáže říci svůj názor, 

vyjádřit postoj. 

Svůj názor se snaží obhájit. Dokáže oponovat a porovnávat své 

postoje s ostatními, diskutuje, uvádí 

klady a zápory. Provádí kritiku 

s nabídnutím řešení, zdůvodňuje 

své jednání, zhodnotí vzniklou 

situaci 
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K4.2 Zná práva a povinnosti svoje i ostatních 
 

1. období 2. období 3. období 
Začíná spolupracovat ve 

skupině – vyslechne názor 

druhých a reaguje na něj. 

Spolupracuje a podílí se na 

práci ve skupině. 

Spoluvytváří pravidla práce v týmu 

a řídí se jimi. Pozitivně ovlivňuje 

práci skupiny. 

Uvědomuje si, že je 

součástí týmu a že může 

přispět k jeho činnosti. 

Uvědomuje si své místo 

v týmu, ví, že může říci svůj 

názor. 

Přispívá k diskusi v malé skupině i 

debatě celé třídy. Dovede obhájit, 

ocenit a podpořit slabší. 

 

Učí se spolupracovat a 

oceňovat druhé. 

 

Respektuje role ve skupině. 

 

Chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení 

daného úkolu, oceňuje zkušenosti 

druhých, respektuje různá hlediska. 
 

K4.3 Umí být partnerem = uznává učitele i další osoby 
 

1. období 2. období 3. období 
Umí naslouchat a po 

dohodnutou dobu udržet 

pozornost. 

Naslouchá a poté umí 

reprodukovat a komentovat. 

Diskutuje, umí nabídnout pomoc, i 

o ni požádat. Oceňuje práci svoji i 

práci druhých, je ohleduplný, 

taktní. 

Uvědomuje si úlohu 

učitele. 

Aktivně s učitelem 

spolupracuje. 

Je učiteli partnerem v přijímání 

pravidel pro práci ve třídě. Oceňuje 

autoritu, vytváří si pozitivní 

představu o sobě samém, která 

vede k sebedůvěře a samostatnému 

rozvoji. 

Podílí se na utváření 

příjemné atmosféry 

v týmu. 

Je ohleduplný, dovede 

poskytnout pomoc. 

Přispívá k upevňování dobrých 

mezilidských vztahů. Ovládá své 

chování tak, aby potlačil případná 

negativa (bezohlednost, rasismus, 

netolerance odlišných názorů …) 

 

 

 

K5  - Kompetence občanské 

 

K5.1 Žák zná historii, osobnosti a významná místa, chce se aktivně 

zapojovat do kulturního a sportovního dění, chce reprezentovat 
 

1. období 2. období 3.období 
Seznamuje se s místními 

kulturními a historickými 

památkami. 

Objasňuje tradice v okolí 

školy a v regionu. Chová 

se zodpovědně. 

Orientuje se v nejvýznamnějších 

historických a kulturních památkách 

z různých oblastí lidské činnosti. 

Hodnotí význam památek pro sebe a 

dnešní generaci vůbec. Je si vědom 

jejich důležitosti pro budoucnost. 
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Snaží se vytvářet 

jednoduchá umělecká díla. 

Tvořivě navrhuje a 

sestavuje vlastní umělecké 

dílo. 

Rozlišuje, co je umělecké dílo a co je 

kýč. Hodnotí dílo z různých hledisek, 

improvizuje, samostatně tvoří. 

Seznamuje se s kulturními 

a sportovními akcemi 

v rámci třídy, školy, 

aktivně se do nich 

zapojuje. 

Aktivně se zapojuje do 

kulturních a sportovních 

akcí v rámci třídy a školy. 

Spolupracuje na přípravě a sám se 

zapojuje do kulturních a sportovních 

akcí. 

 

 

K5.2 Zná hodnotu svou i druhých, je zodpovědný za své chování,  je 

tolerantní, umí ocenit práci a vážit si jí, zná svá práva a  povinnosti 
 

1. období 2. období 3. období 
Seznamuje se se školním 

řádem a vytváří pravidla ve 

třídách s pomocí učitele. 

Objasňuje vlastními slovy 

pravidla školního řádu. 

Chápe důležitost dodržování 

stanovených pravidel, uvědomuje si 

zodpovědnost za své chování. 

Zobecňuje principy školního řádu i 

jako společenské normy. 

Umí ocenit své schopnosti, 

umí sám sebe zhodnotit. 

Rozlišuje rozdíly mezi 

sebou a ostatními. 

Je sebekritický, umí vyjádřit svůj 

názor a zastat se slabšího. 

Uvědomuje si své 

dovednosti, porovnává je 

s dovednostmi ostatních. 

Využívá svých 

dovedností, dokáže je 

ocenit i u ostatních. 

Cíleně využívá svých dovedností 

v jednotlivých předmětech. Dokáže 

je aplikovat v nejširších 

souvislostech. 

Vnímá problémy, pocity a 

nálady své i svých 

spolužáků. 

Vnímá problémy, pocity a 

nálady lidí ze svého okolí. 

Pokouší se porozumět různým 

situacím a odůvodnit chování 

druhých lidí na základě těchto 

poznatků. Toleruje chování druhého 

člověka, snaží se ho pochopit, je 

citlivý a chápavý k problémům 

druhých. 

Seznamuje se s různými 

situacemi a pokouší se 

rozeznat, kdy je schopen 

sám pomoci. 

Poznává způsoby 

poskytnutí pomoci. 

Odhaduje, kdy sám na 

pomoc nestačí a navrhuje 

jiné způsoby (osoby). 

Vybírá možnosti a posuzuje, jak 

nejlépe pomoci. Umí poskytnout 

první pomoc. 

Seznamuje se s pojmy rasa, 

náboženství. 

Rozlišuje různá 

náboženství, rasy – různé 

způsoby života. 

Zaujímá stanoviska k různým 

náboženských přesvědčením a 

rasám, vnímá případná nebezpečí. 

Je tolerantní k odlišnému 

přesvědčení. 

Seznamuje se s pojmy 

právo, povinnost – Úmluva 

o právech dítěte. 

Pojmenovává svá práva a 

povinnosti ve škole i 

mimo ni. 

Posuzuje svá práva a povinnosti a 

jedná na jejich základě. 
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K5.3 Umí se chovat ekologicky 
 

1. období 2. období 3. období 
Seznamuje se s pojmem 

ekologie, s 

enviromentálními 

problémy. 

Odhadne, co je pro zdraví 

prospěšné. 

Umí se rozhodnout v zájmu 

podpory a ochrany svého zdraví. 

Z dostupných informačních zdrojů 

má přehled o globálních 

problémech ve světě. 

Vytváří si vztah k přírodě 

ve svém okolí. 

Uvědomuje si ekologické 

souvislosti a 

enviromentální problémy 

v rámci ČR. 

Uvědomuje si ekologické 

souvislosti a enviromentální 

problémy v rámci EU. Vytváří si 

vztah k přírodě v rámci celé 

planety. 

Seznamuje se s významem 

třídění druhotných surovin 

– proč třídíme. 

Třídí druhotné suroviny 

v rámci třídy, školy a 

bydliště. 

Aktivně se podílí na zlepšování 

ochrany životního prostředí. Třídí 

uvědoměle druhotné suroviny.  

Chápe klady a zápory 

ekologického chování. 

Uvědomuje si nutnost 

ochrany životního 

prostředí. 

Navrhuje zlepšení životního 

prostředí a jeho ochranu. 

Uvědomuje si, že způsob, jak se 

chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní 

zdraví a životní prostředí. 

Učí se šetřit přírodními 

materiály, energiemi. 

Uvědomuje si nutnost 

šetření přírodními 

materiály a energiemi. 

Šetří přírodní materiály, zdroje a 

energie. Cílevědomě chrání své 

zdraví před nebezpečnými vlivy 

prostředí. 

Seznamuje se se zásadami 

ochrany svého zdraví a 

jedná v souladu s těmito 

zásadami. 

Pečuje uvědoměle o své 

zdraví. 

Uvědomuje si nebezpečí užívání 

návykových látek a snaží se podle 

toho chovat. 

 
K6 – Kompetence pracovní 

 

K6.1 Žák se snaží pracovat pilně, vážit si práce a spolupracovat s ostatními 

 

1. období 2. období 3.období 
Seznamuje se s cíli své 

práce, určenou metodou a 

postupem  plní úkoly. 

Dodržuje základní pravidla 

a podílí se na sestavování  

třídních pravidel. 

 

Podílí se na návrhu postupu a 

na volbě metody k plnění 

úkolů, vedoucích k dosažení 

cíle.  

Dodržuje všeobecná pravidla, 

umí formulovat jednoduchá 

pravidla. 

 

Umí si určit cíl a plní své 

povinnosti a závazky, 

umí stanovit metody a postupy. 

Umí sestavit pravidla, zvolit 

cestu a pružně reagovat na 

změny. 
 

Učí se komunikovat a 

spolupracovat s ostatními, 

podílí se na prezentaci. 

Učí se respektovat jiné 

názory. 

Dokáže pracovat za 

Komunikuje a spolupracuje 

s ostatními, svou práci umí 

prezentovat. 

Respektuje jiné názory. 

Dokáže interpretovat získané 

znalosti. 

Využívá teoretické znalosti a 

praktické zkušenosti s ohledem 

na budoucí povolání. 

Prezentuje různými způsoby 

svou práci. 

Dokáže se přizpůsobit 
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určitých pracovních 

podmínek. 

 změněným pracovním 

podmínkám. 

 

Po určitou dobu se dokáže 

soustředit. 

 

Snaží se soustředěně pracovat. 

Rozeznává chybné kroky a 

pracuje s chybou. 

 

Pracuje soustředěně. 

Provádí zhodnocení a dokáže 

se poučit z chyb. 

 

 

K6.2  Umí  chránit majetek a životní prostředí, zdraví své i ostatních a 

uznává hodnoty kulturní a společenské 

 

1. období 2. období 3.období 
Snaží se pracovat bezpečně 

s  jednoduchými nástroji. 

Seznamuje se s důležitostí 

ochrany životního prostředí 

a majetku. 

 

Pod dohledem používá 

bezpečně a účinně jednoduché 

nástroje, vybavení a různé 

materiály. 

Uvědomuje si důležitost 

ochrany životního prostředí a 

majetku. 

 

Pracuje bezpečně a uvědoměle.  

Dokáže vysvětlit důležitost 

ochrany životního prostřední a 

majetku. 

Osvojuje si základní 

hygienická pravidla. 

Řídí se hygienickými pravidly, 

pečuje o svůj zevnějšek. 

Zná, jak se chovat a žít 

kulturně - estetické cítění. 

 

Snaží se ocenit  a podpořit 

snahu ostatních. 

Dokáže ocenit práci svou i 

ostatních – úmyslně neničí 

práci ostatních. 

 

Oceňuje, porovnává podporuje 

práci ostatních.  

Dokáže si vážit práce 

vytvořené staršími 

generacemi. 

 

Váží si výsledků práce všech  

generací a chrání je. 

Posuzuje umělecké a kulturní 

hodnoty. 

 

Seznamuje se se zásadami 

1.pomoci. 

Nacvičuje poskytnutí 

1.pomoci. 

Umí poskytnout 1.pomoc. 

 
K6.3 Chápe principy trhu práce 

 

1. období 2. období 3.období 
Seznamuje se s povoláním 

zákonných zástupců. 

Poznává blíže  určité profese a 

povolání. 

Chápe nutnost doplňovat si 

znalosti ve zvoleném oboru. 

Má snahu si vybrat vhodné 

studium – povolání. 

Zná požadavky nutné pro 

určité povolání. 

Zjišťuje údaje o své rodině. Zná svoje osobní údaje.  

Zamýšlí se nad volbou 

povolání. 

Umí napsat životopis, žádost. 

Umí zhodnotit své schopnosti a 

dovednosti nutné pro výběr 

povolání. 

 

Poznává nejčastěji 

zastoupené druhy řemesel, 

práci v zemědělství. 

Seznamuje se s různými 

podnikatelskými aktivitami. 

Orientuje se v základních 

aktivitách potřebných k 

uskutečnění podnikatelského 
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 záměru a k jeho realizaci. 

Chápe podstatu, cíl a riziko 

podnikání.  

 

 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
 Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, 

která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými 

opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo 

studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné 

poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 

 
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami využíváme vhodná podpůrná 

opatření při spolupráci školy, žáka, jeho zákonných zástupců a školského poradenského 

zařízení. 

 

V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících 

žáka, výchovného poradce a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských 

poradenských zařízení spolupracují při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. 

Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou 

žáka. Za nutné považujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků. 

 

Zásady komunikace učitele se zákonným zástupcem: 

• vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus); 

• dopřání dostatku času pro rozhovor se zákonným zástupcem (vhodnost využití 

konzultačních hodin); 

• popsání (nehodnocení) situací, chování a příhod se žákem; 

• uvádění zdrojů svých informací (totéž umožnit zákonným zástupcům); 

• ujasnění si pojmů spolu se zákonnými zástupci (nastolení „pravidel hry“); 

• uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat se zákonnými 

zástupci možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat); 

• snaha citlivě zákonným zástupcům poradit a nabídnout jim pomoc. 

 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
V zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.82/2015 Sb. a vyhlášce č.27/2016 Sb. 

(Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami) jsou 

popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě se zákonnými zástupci žáka na 

základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy 



   ZŠ a MŠ Chraštice 
                                                                                  ŠVP „Spolu a v pohodě“ 

(architektonické řešení, možnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě, zkušenosti a 

vzdělání učitelského sboru, zabezpečení materiálně technickým vybavením školy, spolupráce 

se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči apod.) i místním specifikům 

(dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště 

dítěte a tak dále). 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory ( PLPP ) 

a individuálního vzdělávacího plánu ( IVP ) pro děti se SVP: 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat 

rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů 

kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a 

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

doplní v případě varianty a) nebo b) o informace o využití minimální doporučené úrovně pro 

úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. 

a) stručná varianta: "V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných 

výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána 

minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření 

stanovená v RVP ZV." 

b) podrobnější varianta: "V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě 

očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP 

využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální 

doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě 

Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s 

přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný 

jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka. 

Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a 

metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ." 

 

Ve spolupráci s odborným pracovištěm je možné: 

• seznámit vhodným způsobem všechny pedagogy, ale i spolužáky, s daným postižením žáka; 

• dohoda se zákonnými zástupci a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce; 

• pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu; 

• vysvětlení a objasnění způsobu hodnocení žáka (slovní hodnocení, možnosti úlev); 

• zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek; 

• zajištění odborné literatury; 

 

Zásady práce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

  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 

úkolů; 

 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; 
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Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

 
 Vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných se uskutečňuje v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., zákona č.82/2015 Sb. a vyhlášky 

č.27/2016 Sb. (Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami). 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory ( 

PLPP ) a individuálního vzdělávacího plánu ( IVP ) mimořádně nadaného žáka: 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s 

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

poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou 

podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. 

Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského 

poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a 

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

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

průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného 

zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP 

zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 

žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele 

školy, který je zaznamená do školní matriky. 

 

Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků: 
• individuální vzdělávací plány;  

• doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu;  

• zadávání specifických úkolů;  

• zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů;  

• vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech;  

• účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky; 

• občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na 

straně žáka;  

• přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. 

 

 

 

Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do 

mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata jsou realizována třemi základními 

formami:  

- integrací obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu 

vyučovacího předmětu, školním projektem nebo samostatným předmětem. 
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Přínos k rozvoji osobnosti žáka 

1.  

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

( OSV ) 

 

Tématické okruhy :  

A. Osobnostní rozvoj 

B. Sociální rozvoj 

C. Mravní rozvoj 

 

 

Začlenění v oblastech :  

 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Člověk a společnost 

Člověk a příroda 

Umění a kultura 

Člověk a zdraví 

Člověk a svět práce 

 vede k porozumění sobě samému a druhým 
  napomáhá k zvládnutí vlastního chování 
  přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve 

třídě i mimo ni 
  rozvíjí komunikaci 
  utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 
  umožňuje získat sociální dovednosti pro řešení 

složitých  situací  ( konfliktů ) 
  formuje studijní dovednosti 
  podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se 

duševní hygieny 
 pomáhá k utváření  pozitivního postoje k sobě samému 

a k druhým 
 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 
 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, 

přístupů k řešení problémů 
 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých 

způsobů lidského chování 
 napomáhá primární prevenci  sociálně patologických 

jevů a škodlivých způsobů chování                      
 

2.  

VÝCHOVA  

DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA ( VDO ) 

 

Tématické okruhy : 

A. Občanská společnost 

a škola 

B. Občan, občanská 

společnost a stát 

C. Formy participace 

občanů v politickém 

životě 

D. Principy demokracie 

jako formy vlády a 

způsobu 

rozhodování 

 

 

 

 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování 

lidských práv a svobod 
 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů 

pro fungování společnosti 
 umožňuje participovat na rozhodnutích celku 

s vědomím vlastní zodpovědnosti za tato rozhodnutí a 

s vědomím jejich důsledků 
 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, 

argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a 

dovednosti 
 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a 

spravedlivého posuzování 
 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech 

a ke kritickému myšlení 
 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému 

postoji v životě 
 vychovává k úctě k zákonu 
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Začlenění v oblastech :  

 

 

Člověk a společnost  

Člověk a jeho svět 

 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 
 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a  

            angažovanosti 

 
 přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, 

svoboda, solidarita, tolerance a zodpovědnost 
 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního 

stanoviska v pluralitě názorů 
 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména 

slabším 
 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, 

procesy, události a problémy z různých úhlů pohledu 
 vede k respektování kulturních, etnických a jiných 

odlišností 
 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti 

kompromisu 

 

3.  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ 

V EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

( VMEGS ) 

 

Tématické okruhy : 

A. Evropa a svět nás 

zajímá 

B. Objevujeme Evropu 

a svět 

C. Jsme Evropané 

 

 

Začlenění v oblastech : 

 

Člověk a jeho svět 

Člověk a společnost 

Člověk a příroda 

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Informační a komunikační 

technologie 

Umění a kultura  

Člověk a zdraví 

 

 

 rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro 

porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi 

národy 

 prohlubuje porozumění vlivu kulturních, 

ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a 

řešení globálních problémů v jejich vzájemných 

souvislostech 

 prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro 

pochopení struktury a funkcí mezinárodních a 

nevládních organizací, jejich vlivu na řešení 

globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, 

politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování 

lidských práv 

 rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury 

v evropském a globálním kontextu, nacházet společné 

znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech 

 rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro 

orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení 

reálných situací v otevřeném evropském prostoru 

 prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení 

souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského 

vývoje a podstaty evropského integračního procesu 

 vede k pochopení významu společenských politik a 

institucí Evropské unie 

 vede k poznání a pochopení života a díla významných 

Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory 

 rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a 

korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících 

k setkání, srovnávání a hledání společných evropských 

perspektiv 
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4.  

MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA ( MV) 

 

 

Tématické okruhy : 

A. Kulturní diference 

B. Lidské vztahy 

C. Etnický původ 

D. Multikulturalita 

E. Princip sociálního 

smíru a solidarity 

 

 

Začlenění v oblastech : 

 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a zdraví 

Člověk a společnost 

Informační a komunikační 

technologie 

Umění a kultura 

Člověk a příroda 

 

 poskytuje žákům základní znalosti o různých 

etnických a kulturních skupinách žijících v české a 

evropské společnosti 

 rozvíjí dovednosti orientovat se v pluralitní společnosti 

a využívat interkulturních kontaktů obohacení sebe i 

druhých 

 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky 

odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva 

a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné 

zájmy, názory i schopnosti druhých 

 učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, 

rovnocennosti všech kultur 

 rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti 

jiných národností, etnických, náboženských, sociálních 

skupin a spolupracovat s nimi 

 rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové 

nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie 

 učí žáky uvědomovat si možné dopady svých 

verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést 

odpovědnost za své jednání 

 poskytuje znalost pojmů kultura, etnikum, identita, 

diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, 

netolerance 

 pomáhá žákům vytvářet postoje tolerance a respektu 

k odlišným skupinám a uznávat je 

 napomáhá si uvědomit vlastní identitu 

 stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový 

systém žáků 

 pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové 

intolerance s principy života v demokratické 

společnosti 

 vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, 

xenofobie, diskriminace a rasismu 

 učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně 

spolupodílí na utváření vztahu společnosti 

k minoritním skupinám 

 

5.  

ENVIROMENTÁLNÍ  

VÝCHOVA ( EV ) 

 

 

Tématické okruhy : 

A. Ekosystémy 

B. Základní podmínky 

života 

C. Lidské aktivity a 

problémy životního 

 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům 

člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na 

prostředí 

 vede k uvědomování si podmínek života a možností 

jejich ohrožování 

 přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi 

vývojem lidské populace a vztahy k prostředí 

v různých oblastech světa 

 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a 

globálními problémy a vlastní odpovědností ve 
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prostředí 

D. Vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 

 

Začlenění v oblastech : 

 

 

Člověk a jeho svět 

Člověk a příroda 

Člověk a společnost 

Člověk a zdraví 

Informační a komunikační 

technologie 

Člověk a svět práce 

Umění a kultura 

 

vztazích k prostředí  

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky 

nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči 

prostředí 

 ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí 

i nežádoucí z hledisek životního prostředí a 

udržitelného rozvoje 

 napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní 

prostředí na různých úrovních 

 seznamuje se s principy udržitelnosti rozvoje 

společnosti 

 učí hodnotit objektivnost a závažnost informací 

týkajících se ekologických problémů 

 učí komunikovat o problémech životního prostředí 

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

 vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně 

přírody a přírodních zdrojů 

 vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného 

rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje 

lidské společnosti 

 podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a 

ohleduplnost ve vztahu k prostředí 

 přispívá k utváření zdravého životního stylu 

a k vnímání estetických hodnot prostředí 

 vede k angažovanosti v řešení problémů spojených 

s ochranou životního prostředí 

 vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a 

přírodnímu a kulturnímu dědictví 

 

6.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

( MV ) 

 

Tématické okruhy : 

Receptivních činností: 

A. Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

B. Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

C. Stavba mediálních 

sdělení 

D. Vnímání autora 

mediálních sdělení 

E. Fungování a vliv 

médií ve společnosti 

Produktivní činnosti: 

F. Tvorba mediálního 

sdělení 

 přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit 

do mediální komunikace 

 umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu 

k mediálním obsahům a kritickému odstupu od nich 

 učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, 

kvalitní zábavy i naplnění volného času 

 umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných 

mediálních obsahů 

 vede k osvojení si základních principů vzniku 

významných mediálních obsahů 

 umožňuje získat představy o roli médií v klíčových 

společenských situacích a v demokratické společnosti 

vůbec 

 vytváří představu o roli médií v každodenním životě 

v regionu 

 vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve 

veřejné komunikaci 

 rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném 

vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu 

 přispívá k využívání vlastních schopností v práci i 
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G. Práce v realizačním 

týmu 

 

Začlenění v oblastech : 

 

Člověk a společnost 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Informační a komunikační 

technologie 

Umění a kultura 

 

v redakčním kolektivu 

 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost 

potřebám a cílům týmu 

 Začlenění průřezových témat v naší škole 
 

Projekty, které jsme už vyzkoušeli: 
PRO 1 – Den Země 

PRO 2 – Ochrana člověka za mimořádných událostí 

PRO 3 – Škola v přírodě 

PRO 4 – Významné dny ( zpravidla Noc s Andersenem, Sv.Václav, Sv.Martin, Velikonoce,       

Vánoce, Čarodějnice, Den dětí – Olympiáda a Pohádkový les) 

PRO 5 – Lyžařský výcvikový kurz 

PRO 6 – My a Evropa (Den jazyků, Naši sousedé, …) 

PRO 7 – Škola nanečisto 

PRO 8 – Zahradní slavnost 

PRO 9 – Fiktivní firmy 

PRO 10 – Projekt Svatba 

PRO 11 – Beseda se spisovatelem 

PRO 12 – Školní divadlo 

Školní projekty jsou začleněny do učebního plánu na období pěti let. Tento plán je přílohou ŠVP.  

 

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tématický okruh 
1.stupeň 2.stupeň 

1.A. Rozvoj schopností 

poznávání 

PRO 3, INT/Jazyk a 

jazyková komunikace 

PRO 5, PRO 9, PRO 10, INT/ Člověk a 

společnost 

1.A. Sebepoznávání a 

sebepojetí 

PRO 3 PRO 5, PRO 6, PRO 9, PRO 10, PRO 

12, INT/Člověk a společnost, Jazyk a 

jazyková komunikace 

1.A. Seberegulace a 

sebeorganizace 

PRO 3, INT/ Člověk a 

jeho svět 

PRO 5, PRO 9, PRO 10, PRO 12, INT/ 

Člověk a společnost, Člověk a svět 

práce 

1.A. Psychohygiena PRO 3, INT/ Člověk a 

jeho svět 

PRO 5, PRO 6, PRO 10, INT/ Člověk a 

svět práce, Umění a kultura, Člověk a 

zdraví 

1.A. Kreativita PRO 3, PRO 4 PRO 6, PRO 9, PRO 10, PRO 12, INT/ 

Člověk a svět práce, Umění a kultura, 

Člověk a zdraví 

1.B. Poznávání lidí PRO 3, PRO 4, PRO 6,  

PRO 7, PRO 11 

PRO 5, PRO 6, PRO 9, PRO 10, PRO 

11, PRO 12, INT/ Člověk a svět práce, 

Umění a kultura, Člověk a zdraví, 
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Jazyk a jazyková komunikace, Člověk 

a společnost, Člověk a příroda  

1.B. Mezilidské vztahy PRO 2, PRO 3, PRO 4, 

PRO 6, PRO 7, PRO 11 

PRO 5, PRO 6, PRO 9, PRO 10, PRO 

11, PRO 12,  INT/ Člověk a svět práce, 

Člověk a společnost 

1.B. Komunikace PRO 3, PRO 4, PRO 6, 

PRO 7, PRO 11, 

INT/Jazyk a jazyková 

komunikace 

PRO 5, PRO 6, PRO 9, PRO 10, PRO 

11, PRO 12, INT/ Jazyk a jazyková 

komunikace, Člověk a společnost, 

Člověk a svět práce 

1.B. Kooperace a kompetice PRO 2, PRO 3, PRO 4, 

PRO 6 

PRO 5, PRO 6, PRO 1, PRO 2, PRO 4, 

PRO 8, PRO 9, PRO 10, PRO 12, INT/ 

Člověk a společnost, Člověk a svět 

práce, Člověk a zdraví 

1.C. Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

PRO 3, PRO 2 PRO 5, PRO 10, Etická výchova 

1.C. Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

PRO 3, PRO 4, PRO 11

  

PRO 5, PRO 10, Etická výchova 

 

 

 

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Tématický okruh 1.stupeň 2.stupeň 

2.A. Občanská společnost a 

škola 

PRO 2, PRO 4, INT/ 

Člověk a jeho svět 

PRO 2, PRO 4, PRO 9, PRO 10, PRO 

12, INT/ Člověk a společnost, Člověk a 

zdraví 

2.B. Občan, občanská 

společnost a stát 

PRO 2, PRO 6, INT/ 

Člověk a jeho svět 

PRO 2, PRO 6, PRO 9, PRO 10, INT/ 

Člověk a společnost, Člověk a zdraví 

2.C. Formy participace 

občanů v politickém životě 

PRO 6, INT/ Člověk a 

jeho svět 

PRO 6, INT/ Člověk a společnost, 

Člověk a zdraví 

2.D. Principy demokracie 

jako formy vlády a způsobu 

rozhodování 

INT/ Člověk a jeho svět PRO 5, PRO 10, INT/ Člověk a 

společnost, Člověk a zdraví 

 

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH  

A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Tématický okruh 1.stupeň 2.stupeň 

3.A. Evropa a svět nás 

zajímá 

PRO 6, INT/Člověk a 

jeho svět 

PRO 6, PRO 9, INT/ Člověk a 

společnost 

3.B. Objevujeme Evropu a 

svět 

PRO 3, PRP 4, PRO 6, 

INT/ Umění a kultura 

PRP 4, PRO 6, INT/ Člověk a příroda, 

Informační a komunikační technologie, 

Člověk a zdraví, Umění a kultura 

3.C. Jsme Evropané PRO 6, INT/Jazyk a 

jazyková komunikace 

PRO 6, INT/Jazyk a jazyková 

komunikace 
 
 

 

 

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Tématický okruh 1.stupeň 2.stupeň 

4.A. Kulturní diference INT/ Jazyk a jazyková 

komunikace 

INT/ Člověk a společnost 
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4.B. Lidské vztahy PRO 2, PRO 3, PRO 4, 

INT/ Člověk a zdraví 

PRO 2, PRO 5, PRO 9, PRO 10, INT/ 

Člověk a zdraví 

4.C. Etnický původ INT/ Člověk a jeho svět, 

Umění a kultura 

PRO 10, INT/ Člověk a společnost, 

Člověk a příroda, Informační a 

komunikační technologie, Umění a 

kultura 

4.D. Multikulturalita PRO 6, INT/ Jazyk a 

jazyková komunikace 

PRO 6, INT / Jazyk a jazyková 

komunikace 

4.E. Princip sociálního 

smíru a solidarity 

PRO 2, INT/ Člověk a 

jeho svět 

PRO 9, INT/ Člověk a společnost 

 

 
 

 

5. EVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Tématický okruh 1.stupeň 2.stupeň 

5.A. Ekosystémy INT/ Člověk a jeho svět INT/ Člověk a příroda 

5.B. Základní podmínky 

života 

INT/ Člověk a jeho svět INT/ Člověk a příroda 

5.C. Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

PRO 1, PRO 2, PRO 3, 

INT/ Člověk a svět práce, 

Umění a kultura, Člověk a 

zdraví 

PRO 1, PRO 2, PRO 9, INT/ Člověk a 

zdraví, Člověk a společnost, 

Informační a komunikační technologie 

5.D. Vztah člověka k 

prostředí 

PRO 1, PRO 2, PRO 6, 

INT/ Člověk a jeho svět 

PRO 1, PRO 2, PRO 6, PRO 9, INT/ 

Člověk a společnost, Člověk a svět 

práce, Umění a kultura 
 
 

 
 

 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tématický okruh 1.stupeň 2.stupeň 

6.A. Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

PRO 11, INT/ Jazyk a 

jazyková komunikace 

PRO 9, PRO 11, PRO 12, INT/ Jazyk a 

jazyková komunikace, P/ DFV 

6.B. Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

PRO 11, INT/ Jazyk a 

jazyková komunikace 

PRO 9, PRO 11, PRO 12, INT/ Jazyk a 

jazyková komunikace, P/ DFV 

6.C. Stavba mediálních 

sdělení 

PRO 11, INT/ Jazyk a 

jazyková komunikace 

PRO 11, PRO 9, PRO 12, INT/ Jazyk a 

jazyková komunikace, P/ DFV 

6.D. Vnímání autora 

mediálních sdělení 

PRO 11, INT/ Jazyk a 

jazyková komunikace 

PRO 9, PRO 11, PRO 12, INT/ Jazyk a 

jazyková komunikace, P/ DFV 

6.E. Fungování a vliv médií 

ve společnosti 

INT/ Člověk a jeho svět PRO 9, INT/ Jazyk a jazyková 

komunikace,Člověk a společnost, P/ 

DFV 

6.F. Tvorba mediálního 

sdělení 

PRO 1, PRO 3, PRO 4, 

PRO 6, INT/ Umění a 

kultura 

PRO 1, PRO 2, PRO 4, PRO 5, PRO 6, 

PRO 8, PRO 9, PRO 10, PRO 12, P/ 

DFV, ICT, INT/ Umění a kultura 

6.G. Práce v realizačním 

týmu 

PRO1, PRO 2, PRO 3, 

PRO 4, PRO 6 

PRO 1, PRO 2, PRO 4, PRO 5, PRO 6, 

PRO 8, PRO 9, PRO 10, PRO 12, P/ 

DFV, ICT 
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Vysvětlivky zkratek: 

 

PRO - projekt  

 

INT  - integrace 

 

DFV – digitální foto a video (volitelný předmět) 

 

ICT  - informační a komunikační technologie (volitelný předmět) 

 


