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2. Charakteristika školy  
 
2.1 Úplnost a velikost školy 
 
Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, pUíspEvková organizace je úplná škola 
s devíti postupnými ročníky. V nEkterých ročnících jsou zUízeny tUídy pro žáky se speciálními 
vzdElávacími potUebami. Jedná se o školu, která je tvoUena pEti pavilony. Součástí školy je 
školní družina, školní klub a školní jídelna.  Kapacita školy je 390 žák] pro základní školu a 
10 žák] pro základní školu speciální. Kapacita  školní družiny je 180 žák], školní klub 
nestanovuje kapacitu a školní jídelny 1200 obEd]. 
Škola má dobrou dopravní dostupnost a je umístEna v klidné části mEsta. Škola je součástí 
školského komplexu tvoUeného budovami základní školy, gymnázia, malou tElocvičnou, 
sportovní halou, venkovním hUištEm s doskočištEm a asfaltovým hUištEm. Součástí školy je 
sportovní areál na HusovE ulici s velkou novE zrekonstruovanou tElocvičnou, hUištEm 
s umElým povrchem, skate parkem a stadionem.   
 
2.2 Vybavení školy 
 
2.2.1 Prostorové  
 
Budova školy se nachází v pUirozenE vzniklé kulturnE-vzdElávací části mEsta Vítkova, jehož 
dalšími součástmi jsou kulturní d]m, kino a gymnázium. Samotná budova je pavilónového 
typu. 
V pavilonu D se nachází školní jídelna a školní družina. V dopoledních hodinách zde probíhá 
také výuka prvních tUíd. Jsou tady také umístEny šatny pro strávníky z ostatních škol a 
kanceláU školní jídelny. V suterénu je vysokotlaká kotelna, která zásobuje parou školní 
kuchyO. Žáci mají pUímý pUístup ke stravování, nebo[ vestibulem a žákovským šatnami je 
tento pavilon pUipojen k ostatním částem školy. Šatny žák] jsou Uešeny samostatnými šatními 
skUíOkami. 
Pavilon A je obsazen vEtšinou učebnami, nachází se zde dvE specializované učebny výpočetní 
techniky a moderní multimediální učebna. Nachází se zde rovnEž pracovna speciálního 
pedagoga a sborovna.  
V pavilonu B se nachází učebny a Ueditelství školy. Specializovanými učebnami zde jsou 
učebna zemEpisu a učebna matematiky. Nachází se zde i tUídy nižšího stupnE a učebna 
s interaktivní tabuli SMART Board. 
Pavilon E je místem pro učebny a školní klub. Jsou zde specializované učebny výtvarné 
výchovy, učebna fyzikálnE-chemická s rozvodem nízkého napEtí a plynu, učebna pUírodopisu,  
kanceláU ekonomického úseku a výchovnE kariérového poradce školy. V suterénu jsou školní 
dílny a gymnastický sál. Tyto prostory využívá rovnEž školní klub, který zde má své 
klubovny. 
PUed budovou pavilonu E je umístEno víceúčelové asfaltové hUištE. Kolem všech budov je 
školní zahrada se skalkou, slunečními hodinami, s prolézacím systémem, lavičkami a 
altánkem pro možnost výuky v letních mEsících.. 
Protože naše škola nemá vlastní prostory pro výuku tElesné výchovy, byla nám pUidElena, 
tElocvična, která se nachází ve sportovním areálu ve vzdálenosti cca 500m, která prošla v roce 
2010 náročnou rekonstrukcí.     
 
2.2.2 Hygienické 



 
Zlepšování hygienických podmínek výuky je jednou z priorit pUi pUípravách rozpočt] na 
jednotlivé roky. Bylo zrekonstruováno sociální zaUízení ve všech pavilonech kromE pavilonu 
„E“. Všechny tUídy jsou vybaveny odpovídajícím  žákovským  nábytkem.  Okna  jsou 
opatUena žaluziemi. Byla vymEnEna všechna osvEtlovací tElesa za odpovídající záUivková. 
V místnostech, kde bylo obtížné dosažení pracovní teploty, byl letos posílen topný systém.  
Byl zbudován bezbariérový pUístup do školy. 
V pUípadE pUíznivého počasí mohou žáci o pUestávkách vycházet na školní zahradu a zde 
relaxovat. UskutečOuje se tady také výuka ve školním altánku. Relaxace probíhá 
také odpoledne ve školní družinE a školním  klubu. Pitný režim je zajiš[ován školním 
kioskem a nápojovými automaty.  Zájemci mohou odebírat „školní“ mléko a ovoce do škol. 
K zásadám   zdravého životního stylu je pUihlíženo rovnEž pUi sestavování jídelníčku ve školní 
jídelnE. 
 
2.2.3  Materiální 
 
Vybavení školy je možné po materiální stránce označit za velmi dobré. V minulých létech 
byla této problematice vEnována velká pozornost. PodaUilo se plnE zabezpečit výuku 
učebnicemi, které vyučující daných pUedmEt] požadovali. Byla pravidelnE doplOována 
učitelská knihovna o publikace potUebné k výuce. Sbírky kabinet] byly rozšiUovány o r]zné 
mapy, pom]cky, hudební nástroje, náUadí, materiály apod. Jsou doplOovány a obnovovány 
výukové programy, probíhá nákup ostatních nosič] (hudby, film]). PUi poUizování nových 
materiál] a pom]cek byly zohlednEny také potUeby žák] se specifickými poruchami chování a 
učení, bylo nakoupeno velké množství pom]cek určených jejich potUebám.   
 
2.2.4  Technické 
  
Cílem všech pracovník] školy je moderní a zajímavá výuka. Proto dochází k neustálému 
zlepšování technických zaUízení pUi plném vEdomí, že tato činnost je nikdy nekončící. Škola 
má samozUejmE zpracován ICT plán, který se s pUedstihem daUí naplOovat. Výuka výpočetní 
techniky probíhá ve dvou učebnách, které mají 40 počítačových stanic. Celá škola, včetnE 
kabinet], sborovny, kanceláUí, je propojena do počítačové sítE s pUístupem na Internet. 
Všechny kabinety mají sv]j počítač s tiskárnou. Ve sborovnE a v PC učebnách  jsou umístEny 
sí[ové barevné laserové tiskárny. NEkteré učebny (multimediální, učebna hudební výchovy, 
malá jazyková učebna) jsou vybaveny počítačem. Pro výukové účely byl zvolen systém 
nEkolika pUenosných notebook]  propojených s dataprojektorem.    
Vybudováním tUí multimediálních  učeben jsme si vytvoUili standart pro podobu budoucích 
učeben. Nachází se v ní počítačové pracovištE, projektor, interaktivní výuková tabule SMART 
Board, video a ozvučovaní systém. V pUíštích letech budeme usilovat o maximální rozšíUení 
takovýchto učeben. 
Technické vybavení školy je i v ostatních částech na velmi dobré úrovni. Máme velké 
množství radiomagnetofon], televizor], videorekordér], zpEtných projektor], DVD 
pUehrávač], videokamer, digitálních fotoaparát], ozvučovací systém s bezdrátovými 
mikrofony, dvE volnE pUístupné kopírky. Ve školních dílnách je pro práci žák] umístEn 
hrnčíUský kruh s pecí na vypalování keramiky a drobné dUevoobrábEcí stroje.         
 
2.3 Charakteristika pedagogického sboru 
 
 



Pedagogický sbor tvoUí Ueditelka školy, statutární zástupce Ueditelky školy, 19 pedagogických 
pracovník], 1 speciální pedagog, 1 asistentka pedagoga, jedna vedoucí vychovatelka a 5 
vychovatelek. Sbor je smíšený s pUevahou žen, vEkovE pestrý od začínajících učitel] až po 
zkušené pedagogy. Kvalifikaci nesplOují dvE pedagožky, z nichž jedna si kvalifikaci již 
doplOuje. 
Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, metodik pro 
environmentální výchovu a koordinátor ICT.  
Všichni učitelé jsou proškolení v problematice ochrany človEka pUi mimoUádných událostech. 
VEtší polovina pedagogického sboru ovládá alespoO jeden cizí jazyk. RovnEž počítačová 
gramotnost pedagogického sboru je na velmi dobré úrovni. 
Ve škole pracuje Školní poradenské pracovištE se speciálním pedagogem a logopedem, kteUí 
pomáhají dEtem i rodič]m. 
PUi výuce žák] se zdravotním postižením pomáhají asistenti pedagog].  
 
 
2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce 
 
Mezinárodní spolupráce probíhá ve dvou rovinách. Dlouhodobou spolupráci udržujeme se 
Základní školou  a Gymnáziem  v polských Kaletách a druhou  rovinu pUedstavuje spolupráce 
se základními školami v rámci programu Comenius – Socrates.  
Škola se stala Uešitelem dvou projekt] v rámci Operačního programu VzdElávání pro 
konkurenceschopnost prioritní osa 1.1 počáteční vzdElávání a prioritní osa 1.2 vzdElávání 
žák] se specifickými vzdElávacími potUebami. Spolu s dalšími 19 školami je škola Uešitelem 
projektu KÚ MSK Integrace na druhou. Ve spolupráci se školami v Kaletách realizujeme 
projekty z Operačního programu  pUeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. 
Pátý společný projekt nese jméno PUírodu si musíme chránit. Velká pozornost je vEnována 
ekologickým aktivitám. Jsme nositeli titulu Eco – Schools a Ekologická škola v 
Moravskoslezském kraj.  
Téma projekt] volí vyučující podle vEkových skupin, podle náplnE učiva nebo reagují na 
aktuální dEní ve společnosti. NEkteré projekty jsou tUídní, jiné ročníkové nebo školní. O 
zapojení tUídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým tUídním učitelem. 
 
Ekoškola 
 
Globe 
 
Les ve škole, škola v lese 
 
Internet spojuje generace 
 
Den ZemE 
 
PUírodu si musíme chránit 
 
PUírodE blíž 
 
NeúspEch v učení nemusí znamenat neúspEch v životE 
 
 
2.5 Školní parlament 



 
Ve škole pracuje školní žákovský parlament složený ze  zástupc] jednotlivých tUíd od tUetího 
po devátý ročníky, za každou tUídu dva zástupci.  Schází se pravidelnE první pátek v mEsíci. O 
jednáních jsou poUizovány zápisy. Zástupci tUíd se vyjadUují k aktivitám školy, dávají podnEty 
a pUipomínky k mimoškolním aktivitám, k problém]m ve vyučování, navrhují a sami 
organizují r]zné vlastní projekty, pUispívají do školního časopisu a o svých jednáních 
informují kolektivy tUíd. Garantem je školní metodik prevence. 
 
2.6 Spolupráce s rodiči a školskou radou 
 
Rodiče jsou pravidelnE informování o pr]bEhu vzdElávání žák] na tUídních sch]zkách nebo 
konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Rodiče se mají možnost kdykoli  informovat na své 
dítE po telefonické domluvE s tUídním  učitelem nebo vyučujícím daného pUedmEtu. O akcích 
školy se mají možnost pravidelnE informovat prostUednictvím  školního časopisu KomeOáček, 
webových stránek školy, místního tisku a rozhlasu. Dobrou komunikaci s rodiči považujeme 
za  jeden z hlavních cíl] školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Pro správnou realizaci 
školního vzdElávacího programu je právE vtažení zákonných zástupc] žáka do procesu 
vzdElávání svých dEtí velmi podstatné. 
Ve škole pracuje Klub rodič], který je složený ze zákonných zástupc] jednotlivých tUíd. 
Schází se podle potUeby minimálnE pEtkrát do roka. Na svých jednáních se zabývá akcemi 
školy, pUipravuje akce pro dEti a pro rodiče s dEtmi, vnáší podnEty a pUipomínky k životu  a 
organizaci školy. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. 
Školská rada  byla zUízena k 1.11.2005. Má šest člen]. Schází se podle potUeby. Jednání 
školské rady svolává její pUedsedkynE, která rovnEž poUizuje zápisy z jednání školské rady. 
Teditelka školy je jednání školské rady vždy zvána.    
 
2.7 Spolupráce s jinými subjekty 
 
Škola velmi úzce spolupracuje se zUizovatelem, kterým je MEsto Vítkov. Teší se pUedevším 
otázky financován školy a provozu školy.  
Velmi dobrá je také spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou ve VítkovE, která 
provádí diagnostiku žák] a se Speciálním pedagogickým centrem v OpavE. 
Dlouhodobou  spolupráci udržujeme se Základní školou v HeUmanicích, jejichž žáci k nám 
pUestupují do pátého ročníku. Spolupráce probíhá na nEkolika úrovních. Jsou to pUedevším 
hospitace ve vyučování, diskuze o školním vzdElávacím programu a  návštEvy žák]  
v pr]bEhu školního roku na aktivitách školy. Dobrou spolupráci udržujeme rovnEž s místními 
školami, pediatry, s komisemi pro výchovu a vzdElávání a sociálnE právní ochrany dEtí pUi 
MEstském úUadu ve VítkovE.  
 
2.Ř Charakteristika žák]  
 
PUevážná část žák] jsou žáci z Vítkova. Ostatní dojíždEjí z okolních obcí. Vysoká 
nezamEstnanost v našem  regionu, která se pohybuje dlouhodobE kolem 1Ř%, má nepUíznivý 
vliv na sociální situaci v rodinách. Školu navštEvují žáci nadaní, pr]mErní ale i žáci ménE 
nadaní, žáci z dobUe situovaných rodin, ale i žáci  z málo podnEtného rodinného prostUedí, 
žáci se specifickými poruchami učení,  dEti s jiným tElesným postižením a žáci talentovaní. 



3. Charakteristika školního vzdElávacího programu 

3.1 ZamEUení školy 

Škola není  speciálnE zamEUena. D]raz bude kladen na všechny obory vzdElání. Cílem bude 
vytvoUit u každého žáka pozitivní vztah  ke vzdElávání a motivovat ho k celoživotnímu učení, 
rozvíjet jeho osobnost a individualitu s cílem podpoUit jeho individuální potUeby a požadavky. 
Hlavní d]raz bude kladen na to, aby žáci chodili do školy rádi, mohli otevUenE vyjádUit sv]j 
názor, mEli prostor pro dotazy a svou argumentaci, byli vedení k vzájemnému hodnocení a 
sebehodnocení, byli hrdí na svou školu a mEli k vyučujícím d]vEru. Pedagogové vytvoUí ve 
škole pozitivní klima, budou se vEnovat každému dítEti a podle jeho potUeb individualizovat a 
diferencovat jeho výuku, snažit se o vstUícné  a podnEtné zázemí pro každého žáka i v jeho 
zájmové činnosti ve škole.  Vedení školy udElá vše pro pozitivní a podnEtné prostUedí pro 
pedagogy. Celý pedagogický sbor a všichni zamEstnanci školy vytvoUí podmínky pro 
bezpečné klima ve škole, mimoškolní činnost a aby škola byla otevUena dEtem, rodič]m i 
všem ostatním, kteUí mají o nás a naši práci zájem. Budou se snažit vytváUet pUíjemné, 
podnEcující a mEnící se prostUedí pro žáky, zákonné zástupce žák], ale i pro pedagogy, kde 
panuje vzájemná d]vEra a respekt, kde vládnou jasná pravidla a vnitUní kázeO.   
 

3.2 Výchovné a vzdElávací strategie 
 

Slyším a zapomínám. Vidím a pamatuji si. DElám a rozumím. 
staré čínské pUísloví 

 
Klíčové kompetence chápeme jako soubor dovedností, vEdomostí, schopností, postoj] 
a hodnot, které škola bude v pr]bEhu základního vzdElávání utváUet a rozvíjet. Aby naši žáci 
umEli co nejlépe využít všeho, čemu se naučili ve škole i pUi celoživotním vzdElávání, pUi 
osobním rozvoji, stanovili jsme společné postupy pro všechny pedagogy, jak pomoci získávat 
a zdokonalovat následující kompetence. 
 
Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k používání učebnic, učebních materiál] a učebních pom]cek 

 ZaUazujeme metody, pUi kterých žáci vykonávají elementární zp]soby práce s 
počítačem 

 Vedeme žáky k návykovým stereotyp]m učení  

 Podporujeme ovEUování získaných zkušeností v praktických úlohách 

 Využíváme pochvalu jako motivaci k dalšímu učení a získávání nových poznatk]. 
 

Kompetence k Uešení problém]  
 Učíme žáky nebát se problém] (problémy byly, jsou a budou – problém není 

hrozba, ale výzva) a problémy pUekonávat pUimEUenE k jejich schopnostem 

 Ve škole i pUi mimoškolních akcích monitorujeme, jak žáci Uešení problém] 
zvládají. 



Kompetence komunikativní 

 PrioritnE se zamEUujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žák] v mateUském 
jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v 
sociálních vztazích.  

 Klademe d]raz na „kulturní úroveO“ komunikace. 

 Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské 
komunikace. 

 Vedeme žáky k písemné formE komunikace. 
Kompetence sociální a personální 

 Rozvíjíme schopnost žák] podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách 

 Učíme žáky základ]m společenského chování.  Podporujeme vzájemnou pomoc, 
vytváUíme situace, kdy se žáci vzájemnE potUebují. 

 UpozorOujeme žáky na nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání. 
Kompetence občanské 

 Netolerujeme sociálnE patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita 
mládeže). 

 D]slednE dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených   ve 
vnitUních normách školy. 

 Vedeme žáky k sebeúctE a k úctE druhým lidem. 
Kompetence pracovní 

 KvalitnE odvedenou práci pochválíme, žádnou prací netrestáme, vedeme tak 
k pozitivnímu vztahu k práci. 

 PUi výuce vytváUíme podnEtné pracovní prostUedí 

 Učíme žáky pracovat podle naučeného pracovního postupu 

 D]slednE vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochranE zdraví a 
k plnEní svých povinností a závazk]. 

 

3.3 Zabezpečení výuky žák] s kombinací postižení 
Škola je otevUená žák]m se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodnEním, sociálním 
znevýhodnEním, žák]m talentovaným i žák]m s mimoUádným  nadáním. Výchovná 
poradkynE ve spolupráci s tUídním učitelem zjiš[uje vzdElávací potUeby žák] a ve spolupráci 
s poradenským zaUízením a rodiči zajiš[ují odbornou diagnostiku. Na základE výsledk] jsou 
konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se 
zdravotním postižením mohou být zaUazení do speciálních tUíd pro žáky se specifickými 
poruchami učení. Na základE odborného posudku výchovná poradkynE, tUídní učitel, speciální 
pedagog a rodiče žáka vytváUí a realizují individuální vzdElávací plán. Struktura vychází 
z platné legislativy.      

3.4 ZačlenEní pr]Uezových témat 
 



4. Učební plán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Učební osnovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Hodnocení žák] a autoevaluace školy  
 
Hodnocení a klasifikace žák] se Uídí s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o pUedškolním, 
základním, stUedním, vyšším odborném a jiném vzdElávání (školský zákon) a vyhlášky č. 
4Ř/2005 Sb., o základním vzdElávání a nEkterých náležitostech plnEní povinné školní 
docházky. 
Hodnocení a klasifikace žák] základní školy je součástí jejich výchovy a vzdElávání. Účelem 
hodnocení a klasifikace je pUispívat k odpovEdnému vztahu žáka k výchovE a vzdElávání v 
souladu se školskými pUedpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvEdčení. 

 
Hodnocení pr]bEhu a výsledk] vzdElávání a chování žák] je: 
 

 jednoznačné, 
 srozumitelné, 
 srovnatelné s pUedem stanovenými kritérii, 
 vEcné, 
 všestranné 

 
Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstup] formulovaných 
v učebních osnovách jednotlivých pUedmEt] školního vzdElávacího programu. Hodnocení je 
pedagogicky zd]vodnEné, odbornE správné a doložitelné. 
 
1. Zásady hodnocení 
 

 hodnocení je nedílnou součástí výchovnE vzdElávacího procesu 
 hodnocení se provádí pr]bEžnE, na konci každého pololetí se vydává vysvEdčení 
 činnost žáka v zájmových útvarech, které organizuje škola, se hodnotí dvEma stupni  

- pracoval úspEšnE 
- pracoval 

 pUedmEtem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích pUedmEtech v 
souladu s požadavky učebních osnov (školního vzdElávacího plánu) a individuálních 
vzdElávacích plán] 

 pUi hodnocení zohledOuje učitel druh a stupeO mentálního postižení žáka, jeho 
zdravotní stav a jeho individuální a vEkové zvláštnosti, s akcentem na kultivaci žáka a 
rozvoj jeho schopností. 

 

Metodické poznámky k hodnocení žák] základní školy speciální: 
 
1.  Žáci jsou vyučováni podle vzdElávacího programu (rámcového a školního vzdElávacího 
plánu), který umožOuje postupovat v jednotlivých výchovných složkách podle individuálních 
schopností žák], tempem, které je pro nE nejvhodnEjší. 
2. Učitel sdEluje žákovi hodnocení jeho výkonu bezprostUednE po dokončení úkolu a 
poukazuje hlavnE na klady jednotlivých hodnocených výkon] nebo výsledk] žákovy 
činnosti. 
3. V hodnocení žákových výkon] by mElo pUevažovat hlavnE kladné motivující hodnocení 
jako je pochvala, uznání, povzbuzení, vyjádUení kladného očekávání apod. 
4. Žák je hodnocen vyučujícími pr]bEžnE slovním hodnocením v ŽK – pro zvýšení motivace 
a lepší orientaci rodič] je v pUípadE úspEšného výsledku (hodnocen známkou 1, 2 )  zapsána 
známka číslicí. V pUípadE pr]mErného a horšího výsledku ( 3 – 5 ) je žák hodnocen slovnE. 



 
2. Zásady klasifikace a zp]sob získávání podklad] pro klasifikaci: 
 

 PUi hodnocení a pUi pr]bEžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen 
učitel) uplatOuje pUimEUenou náročnost a pedagogický takt v]či žákovi. 

 PUi celkové klasifikaci pUihlíží učitel k vEkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák 
mohl v pr]bEhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 
indispozici. 

 PUi určování stupnE prospEchu v jednotlivých pUedmEtech na konci klasifikačního 
období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 
klasifikační období. Potom se pUihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační 
období.  

 Hodnocení chování žáka ve škole i pUi akcích školy je nedílnou součástí celkového 
hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetnE 
verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen Uešit okamžitE ten pedagogický 
pracovník, který je projevu pUítomen (popU. vykonává dozor). V co nejkratší dobE 
informuje tUídního učitele a v pUípadE závažnEjších pUestupk] vedení školy. 

 PUípady zaostávání žák] v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají 
v pedagogické radE. 

 
Podklady pro klasifikaci a hodnocení získává učitel zejména:  
 

 soustavným sledováním výkon] žáka v pr]bEhu vyučování 
 r]znými zp]soby provEUování vEdomostí, dovedností a návyk] praktické, pohybové, 

ústní, písemné  
 analýzou výsledk] aktivit žák], zvláštE se zamEUením na manuální zručnost, celkovou 

sociální vyspElost a samostatnost 
 konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, pUípadnE pracovníky speciálnE 

pedagogického centra  
 

3. Postup pUi klasifikaci a hodnocení 
1. Učitel soustavnE vede evidenci o klasifikaci žáka. 
2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvEdčení; za první pololetí lze místo vysvEdčení 

vydat žákovi výpis z vysvEdčení. 
3. Hodnocení výsledk] vzdElávání žáka na vysvEdčení je vyjádUeno klasifikačním 

stupnEm (dále jen "klasifikace"), slovnE.  
4. V posledním roce plnEní povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní 

hodnocení o tom, jak žák dosáhl cíl] vzdElávání stanovených v § 44 zákona č. 
561/2004 Sb. 

5. PUi klasifikaci a hodnocení pUihlíží učitel k úsilí vynaloženému žákem, jeho postoj]m 
k učení, snaze žáka a k jeho postižení. V od]vodnEných pUípadech lze žáka 
neklasifikovat, o čemž rozhodne Ueditel, na základE návrhu odborného posudku 
speciálnE pedagogického centra nebo odborného lékaUe. 

6. Učitel informuje nejménE každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospEchu a 
chování. V pUípadE zhoršení prospEchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné 
zástupce neprodlenE. 

7. Teditel školy dbá na jednotnost hodnotících mEUítek všech učitel]. 



4. StupnE a kritéria klasifikace: 
 
StupnE hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 4Ř/2005 Sb. 
 
4.1 Chování žáka ve škole a na akcích poUádaných školou se v pUípadE použití klasifikace 
hodnotí na vysvEdčení stupni: 
 
  1 – velmi dobré 
  2 – uspokojivé 
  3 – neuspokojivé 
 
Kritéria pro klasifikaci chování: 
 
StupeO 1 - velmi dobré  
Žák respektuje ustanovení školního Uádu a osvojil si základní pravidla společenského chování, 
která dodržuje ve škole i na veUejnosti. Projevuje dobrý vztah k učitel]m i spolužák]m. 
 
StupeO 2 - uspokojivé  
Žák se dopustil závažného pUestupku nebo se dopouští opakovanE ménE závažných pUestupk] 
proti ustanovení školního Uádu a pravidl]m společenského soužití ve škole i na veUejnosti. Žák 
je však pUístupný výchovnému p]sobení a snaží se své chyby napravit. 
 
StupeO 3 - neuspokojivé 
Žák se dopouští závažných pUestupk] proti školnímu Uádu, nerespektuje pravidla 
společenského soužití a porušuje právní normy. PUes udElení opatUení k posílení káznE 
pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit. 
 
ZvláštE hrubé slovní a úmyslné fyzické napadení pracovníka školy se vždy považují za 
závažné zavinEné porušení povinností stanovených zákonem 561/2004 Sb. 
 
4.2 Hodnocení žák] v povinných pUedmEtech: 
 
Výsledky vzdElávání: Výsledky vzdElávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovnE 
(§ 51 odst. 4 zákona 516/2004 ) 
 
Hodnocení žák] základní školy speciální je slovní. Má vyjádUit míru zvládnutí vEdomostí, 
dovedností a stupeO samostatnosti žákovy činnosti. 
 
StupnE hodnocení: 
Čtení: 
  ﾖ 1   čte samostatnE, plynule a s porozumEním   
  ﾖ 2             čte s pomocí a s částečným porozumEním 
  ﾖ 3   čte s pomocí 
  ﾖ 4   čte pouze s trvalou pomocí 
  ﾖ 5   učivo dosud nezvládá 
Psaní:   
 ﾖ 1  píše samostatnE, čitelnE a úhlednE 
 ﾖ 2  píše úhlednE a čitelnE 
 ﾖ 3  píše s pomocí 



 ﾖ 4  napodobuje tvary písmen  
ﾖ 5  učivo dosud nezvládá 

Počty: 
 ﾖ 1  počítá pUesnE a pohotovE 
 ﾖ 2  počítá s drobnými chybami 
 ﾖ 3  počítá s pomocí 
 ﾖ 4  počítá jen s trvalou pomocí 
 ﾖ 5  učivo dosud nezvládá 
VEcné učení: 
 ﾖ 1  učivo chápe a správnE reprodukuje 
 ﾖ 2  učivu rozumí a na otázky správnE odpovídá 
 ﾖ 3  učivo částečnE zvládá 
 ﾖ 4  učivo zvládá jen s trvalou pomocí 
 ﾖ 5  učivo dosud nezvládá 
Smyslová výchova: 
 ﾖ 1  učivo dobUe zvládá 
 ﾖ 2  učivo zvládá 
 ﾖ 3  učivo zvládá s pomocí 
 ﾖ 4  učivo zvládá jen s trvalou pomocí 
 ﾖ 5  učivo dosud nezvládá 
Pracovní a výtvarná výchova: 
 ﾖ 1  je tvoUivý a zručný 
 ﾖ 2  je tvoUivý, pracuje s malou pomocí 
 ﾖ 3  pUi práci vyžaduje vedení 
 ﾖ 4  pUi práci vyžaduje pomoc a vedení 
 ﾖ 5  práce se mu zatím nedaUí 
TElesná výchova: 
 ﾖ 1  je obratný a snaživý 
 ﾖ 2  je ménE obratný, ale snaží se 
 ﾖ 3  cvičí podle svých možností, snaží se      
 ﾖ 4  je ménE obratný, cvičí s pomocí 
 ﾖ 5  pUi cvičení potUebuje velkou pomoc 
Hudební výchova: 
 ﾖ 1  má dobrý hudební sluch i rytmus, pEknE zpívá 
 ﾖ 2  rád zpívá, má dobrý rytmus 
 ﾖ 3  rád zpívá a poslouchá hudbu 
 ﾖ 4  rád a se zájmem poslouchá hudbu    
           ﾖ 5            dosud nemá vztah k hudbE 

Tečová výchova - neklasifikuje se ( je součástí Čj ) 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka pro rodiče: 
 

PUedmEt 1 2 3 4 5 



počty počítá pUesnE a 
pohotovE 

Počítá s 
drobnými 
chybami 

počítá s pomocí počítá jen s trvalou 
pomocí 

učivo dosud nezvládá 

      

čtení čte samostatnE, 
plynule a s 
porozumEním 

čte s pomocí a 
částečným 
porozumEním 

čte s pomocí čte pouze s trvalou 
pomocí 

učivo dosud nezvládá 

      

psaní píše samostatnE, 
čitelnE a úhlednE 

píše úhlednE a 
čitelnE 

píše s pomocí píše pouze s 
trvalou pomocí 

učivo zatím nezvládá 

      

vEcné učení učivo chápe a 
správnE reprodukuje 

učivu rozumí a 
na otázky 
správnE 
odpovídá 

učivo částečnE 
zvládá 

učivo zvládá jen s 
trvalou pomocí 

učivo dosud nezvládá 

      

smyslová výchova učivo dobUe zvládá učivo zvládá učivo zvládá s 
pomocí 

učivo zvládá jen s 
trvalou pomocí 

učivo dosud nezvládá 

      

prac. a Vv je tvoUivý a zručný je tvoUivý, 
pracuje s malou 
dopomocí 

pUi práci 
vyžaduje vedení 

pUi práci potUebuje 
pomoc a vedení 

práce se mu zatím 
nedaUí 

      

Tv je obratný a snaživý je ménE obratný, 
ale snaží 

cvičí dle svých 
možností, snaží 
se 

je ménE obratný, 
cvičí s pomocí 

pUi cvičení potUebuje 
velkou pomoc 

      

Hv má dobrý hudeb. 
sluch i rytmus, 
pEknE zpívá 

rád zpívá, má 
dobrý rytmus 

rád zpívá a 
poslouchá 
hudbu 

rád a se zájmem 
poslouchá hudbu 

dosud nemá vztah k 
hudbE 

 
4. 3 Celkový prospEch žáka na konci prvního a druhého pololetí se hodnotí: 
 - prospEl (a) 
 - neprospEl (a) 
 
Kritéria pro klasifikaci celkového prospEchu: 
 
- prospEl (a), není-li v žádném z povinných pUedmEt] stanovených školním vzdElávacím 

programem hodnocen na vysvEdčení stupnEm prospEchu 5 - nebo odpovídajícím slovním 
hodnocením 

- neprospEl (a), je-li v nEkterém z povinných pUedmEt] stanovených školním vzdElávacím 
programem hodnocen na vysvEdčení stupnEm prospEchu 5 - nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením 

 



4. 4 Hodnocení výsledk] práce v zájmových útvarech: 
 - pracoval (a) úspEšnE 
- pracoval (a) 

 
4.5 Výstupní hodnocení: 
 

Hlavním obsahem výstupního hodnocení  je vyjádUení o dosažené výstupní úrovni 
vzdElání ve struktuUe vymezené Rámcovým vzdElávacím  programem pro základní školu 
speciální.  

 
Výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádUení o: 

 možnostech žáka a jeho nadání 
 pUedpokladech pro další vzdElávání nebo pro uplatnEní žáka 
 chování žáka v pr]bEhu povinné školní docházky 
 dalších významných skutečností ve vzdElávání žáka 

 
Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, 

v nEmž splní povinnou školní docházku. V pUípadE podání pUihlášky k pUijetí do oboru 
vzdElání, v nEmž je jako součást pUijímacího Uízení stanovena rámcovým vzdElávacím 
programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. Uíjna. 
 

5.  Výchovná opatUení 

Pochvaly 
 
Pochvaly a jiná ocenEní m]že udElit:  
 
Ueditel školy - za mimoUádný projev lidskosti, občanské nebo školní  iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za dlouhodobou svEdomitou práci 

tUídní učitel – za výrazný projev iniciativy nebo za déletrvající úspEšnou práci 
 

Návrh na udElení pochvaly nebo jiného ocenEní se projednává v pedagogické radE. 
 
Pochvaly a jiná ocenEní se zaznamenávají do tUídních výkaz], katalogových list] žáka, na 
vysvEdčení (za pololetí v nEmž bylo udEleno) a oznamují se prokazatelným zp]sobem 
zákonným zástupc]m žáka. 
 
OpatUení k posílení káznE  
 
OpatUení k posílení káznE se ukládá, jestliže se žák závažnE nebo opakovanE proviní proti 
školnímu Uádu, nerespektuje pravidla společenského soužití nebo porušuje právní normy. 
OpatUení zpravidla pUedchází pUed snížením známky z chování. 
 
Podle závažnosti provinEní se ukládá nEkteré z tEchto opatUení: 

 
 napomenutí tUídního učitele 
 d]tka tUídního učitele 



 d]tka Ueditele školy  
 
TUídní učitel udEluje d]tku bezprostUednE po pUestupku a se souhlasem Ueditele školy. O 
udElení opatUení k posílení káznE uvEdomí škola neprodlenE prokazatelným zp]sobem 
zákonné zástupce žáka a učitel o nEm učiní záznam v katalogových listech / na vysvEdčení se 
neuvádí /. 

Návrh na snížení známky z chování se projednává v pedagogické radE. 

6. Postup žáka do dalšího stupnE 

 
1. Do následujícího stupnE postupuje žák na základE zvládnutí učiva pUedepsaného 

učebními osnovami nebo individuálním vzdElávacím plánem.  
2. Jestliže žák nezvládá ani učivo stanovené individuálním vzdElávacím plánem nebo 

jestliže škola pUestane odpovídat stupni postižení žáka, je Ueditel školy, do které je žák 
zaUazen, povinen podat návrh na zmEnu formy vzdElávání. 

3. Žákovi se zdravotním postižením m]že Ueditel školy ve výjimečných pUípadech povolit 
pokračování v základním vzdElání do konce školního roku, v nEmž žák dosáhne 
dvacátého roku vEku. V uvedených pUípadech, pokud jde o pUípravu na výkon povolání 
nebo pracovní činnosti, spolupracuje Ueditel školy s pUíslušným úUadem práce. 

 
 
Hodnocení a klasifikace žák] se Uídí s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o pUedškolním, 
základním, stUedním, vyšším odborném a jiném vzdElávání (školský zákon) a  vyhlášky č. 
4Ř/2005 Sb., o základním vzdElávání a nEkterých  náležitostech plnEní povinné školní 
docházky. Hodnocení a klasifikace žák] základní školy je součástí jejich výchovy a 
vzdElávání. Účelem hodnocení a klasifikace je pUispívat k odpovEdnému vztahu žáka k 
výchovE a vzdElávání v souladu se školskými pUedpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace 
uvede škola na vysvEdčení. 
 
6. 2 VnitUní hodnocení školy 
 
VnitUní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnEní a zefektivnEní vzdElávání a výchovy 
ve škole.  
 

1. Oblasti vnitUního hodnocení školy 
 

 Materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdElávání 
 Pr]bEh vzdElávání 
 Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 
 Výsledky vzdElávání 
 Tízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdElávání pedagogických 

pracovník] 
 Soulad realizovaného školního vzdElávacího programu s rámcovým vzdElávacím 

programem 
 

2. Cíle a kritéria vnitUního hodnocení školy      
 



Cílem vnitUního hodnocení školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat 
podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. Kritéria vnitUního hodnocení školy 
jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok v Plánu 
práce pro daný školní rok.  
 

3. Nástroje vnitUního hodnocení školy 
 

 Rozbor dokumentace školy 
 Rozhovory s učiteli a rodiči 
 Dotazníková šetUení pro žáky, rodiče a učitele 
 Srovnávací provErky, dovednostní testy 
 Hospitace 

 
4. Časové rozvržení vnitUního hodnocení školy 

 
 Hospitační činnost  - pr]bEžnE 
 Sebehodnocení práce učitel]  - čtvrtletnE 
 Hodnocení Ueditelem školy – na konci prvního a druhého pololetí 
 Projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou –  záUí 
 Projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radE za uplynulé tUíleté období  –  
      Uíjen 
 Dovednostní testy žák]  - KALIBRO – podzim 
 Dovednostní testy žák] SCIO – leden, kvEten 
 Srovnávací provErky – pr]bEžnE 
 Dotazníková šetUení na klima školy – 1x za dva roky 
 Rozhovory s učiteli a žáky – pr]bEžnE 
 Projednání závEr] z jednání školské rady – pr]bEžnE 
 Projednání závEr] z jednání se zUizovatelem - pr]bEžnE 
 Dokumentace školy – dle plánu kontrol  

 
 
6.3 VnEjší hodnocení školy  
 
Posuzování kvality vzdElávání na naší škole probíhá dlouhodobE. Výsledky slouží ke korekci 
činnosti a aktivit, které mají školu jako celek smErovat a posouvat k vytýčeným cíl]m, dále 
slouží jako zpEtná vazba pUi pUípadném pUehlédnutí d]ležitých cíl]. Cílem je získávání 
kvalitnE osvojených klíčových kompetencí a pUíprava na jejich použití v praktickém životE. 
BezprostUední kritéria vycházejí z očekávaných výstup] v jednotlivých oblastech vzdElávání. 
VnEjší evaluační kritéria jsme rozdElili do čtyU základních oblastí, z nichž ne všechny se 
pUímo dotýkají školního vzdElávacího programu. 
 
 
1) Hodnocení kontrolními orgány: 
 
 ŠetUení českou školní inspekcí 
 Kontroly z úUadu práce 
 Kontroly z finančního úUadu 
 Kontroly z okresní správy sociálního zabezpečení 
 ŠetUení inspektorátu bezpečnosti práce 



 ŠetUení inspektorátu požární ochrany 
 Kontroly hygienické stanice 
 Kontroly z Krajského úUadu Moravskoslezského kraje 
 Ostatní kontrolní orgány 
 
2) Hodnocení zUizovatelem: 
 
 VeUejné provErky BOZP 
 Tematické kontroly hospodaUení organizace 
 Rozbory hospodaUení 
 
3) Hodnocení žáky a zákonnými zástupci žák]:       
 
 NámEty z jednání žákovského parlamentu 
 NámEty z jednání ekotýmu školy 
 PodnEty ze schránky d]vEry 
 Dotazníková šetUení 
 PUipomínky, návrhy a podnEty žák] na pravidelných tUídnických hodinách 
 Poznatky a podnEty zákonných zástupc] žák] na pravidelných informativních 

sch]zkách s rodiči 
 PodnEty z jednání školské rady 
 PodnEty z jednání klubu rodič] 
 Hodnocení aktivit žáky v portfoliích 
 
4) Hodnocení prostUednictvím ostatních institucí, orgán] a medií: 
 
 Výstupy z pUijímacích Uízení 
 Výstupy z testování 
 Získávání certifikát] a jiných ocenEní 
 ÚspEchy jednotlivc] a žákovských skupin v soutEžích a olympiádách 
 Zprávy z medií a tisku 
S pUíchodem školního vzdElávacího programu pro základní školu speciální se jako d]ležité 
jeví správná interpretace zjištEných skutečností pUi evaluačních šetUeních v jednotlivých 
oblastech a odpovídající naložení s tEmito výsledky. Velkou pozornost je tUeba vEnovat 
výsledk]m, které nejsou jednoznačnE pozitivní. Kvantitativní a kvalitativní hlediska jsou 
brána na zUetel podle charakteru rozdElených oblastí. 
 



Charakteristika školního vzdElávacího programu 

ZamEUení školy 
 

Výchovné a vzdElávací strategie 
 

Slyším a zapomínám. Vidím a pamatuji si. DElám a rozumím. 
staré čínské pUísloví 

 
Klíčové kompetence chápeme jako soubor dovedností, vEdomostí, schopností, postoj] 
a hodnot, které škola bude v pr]bEhu základního vzdElávání utváUet a rozvíjet. Aby naši žáci 
umEli co nejlépe využít všeho, čemu se naučili ve škole i pUi celoživotním vzdElávání, 
pUi osobním rozvoji, stanovili jsme společné postupy pro všechny pedagogy, jak pomoci 
získávat a zdokonalovat následující kompetence. 
 
Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k používání učebnic, učebních materiál] a učebních pom]cek 

 ZaUazujeme metody, pUi kterých žáci vykonávají elementární zp]soby práce s 
počítačem 

 Vedeme žáky k návykovým stereotyp]m učení  

 Podporujeme ovEUování získaných zkušeností v praktických úlohách 

 Využíváme pochvalu jako motivaci k dalšímu učení a získávání nových poznatk]. 

 

Kompetence k Uešení problém]  
 Učíme žáky nebát se problém] (problémy byly, jsou a budou – problém není 

hrozba, ale výzva) a problémy pUekonávat pUimEUenE k jejich schopnostem 

 Ve škole i pUi mimoškolních akcích monitorujeme, jak žáci Uešení problém] 
zvládají. 

Kompetence komunikativní 

 PrioritnE se zamEUujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žák] v mateUském 
jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v 
sociálních vztazích.  

 Klademe d]raz na „kulturní úroveO“ komunikace. 

 Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské 
komunikace. 

 Vedeme žáky k písemné formE komunikace. 
Kompetence sociální a personální 

 Rozvíjíme schopnost žák] podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách 

 Učíme žáky základ]m společenského chování.  Podporujeme vzájemnou pomoc, 
vytváUíme situace, kdy se žáci vzájemnE potUebují. 



 UpozorOujeme žáky na nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání. 
Kompetence občanské 

 Netolerujeme sociálnE patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita 
mládeže). 

 D]slednE dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených   ve 
vnitUních normách školy. 

 Vedeme žáky k sebeúctE a k úctE druhým lidem. 
Kompetence pracovní 

 KvalitnE odvedenou práci pochválíme, žádnou prací netrestáme, vedeme tak 
k pozitivnímu vztahu k práci. 

 PUi výuce vytváUíme podnEtné pracovní prostUedí 

 Učíme žáky pracovat podle naučeného pracovního postupu 

 D]slednE vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochranE zdraví a 
k plnEní svých povinností a závazk]. 

 



 
 

Učební plán pro 1. stupeO  
 

VzdElávací 
oblasti 

VzdElávací 
obory 

1.  
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

Minimální časová 
dotace 

Celková časová 
dotace 

Disponibilní 
časová dotace  

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Čtení 3 3 3 3 2 2 16 16 0 

 Psaní 3 2+1 2 1 1 1 10 11 1 
 Tečová výchova 2 2 2 2 2 2 12 12 0 
Matematika a její 
aplikace 

Matematika 2 2 2 2+1 2+1 2+1 12 15 3 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 0 0 0+1 0+1 1+1 1+1 2 6 4 

ČlovEk a jeho svEt Prvouka 2 2 3 0 0 0 7 7 0 
 PUírodovEda 0 0 0 2 2 2 6 6 0 
 VlastivEda 0 0 0 1 1 1 3 3 0 
UmEní a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 6 6 0 
 Výtvarná výchova 2 2 2 2 2 2 12 12 0 
ČlovEk a zdraví TElesná výchova 3 3 3 3 3 3 18 18 0 
ČlovEk a svEt práce Pracovní činnosti 2 3 3 4 4+1 5+1 21 23 2 
Celková povinná 
časová dotace 

 20 21 22 23 24 25 125 135 10 

z toho disponibilní 
časová dotace  

 0 1 1 2 3 3    

Celkem        125 135 10 

 



Učební plán pro 2. stupeO   
 
 

VzdElávací oblasti VzdElávací obory 7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

10. 
ročník 

Minimální časová 
dotace 

Celková časová 
dotace 

Disponibilní časová 
dotace 

Jazyk a jazyková komunikace Čtení 3 3 3 3 12 12 0 
 Psaní 2 2 2 1 7 7 0 
 Tečová výchova 1 1 1 1 4 4 0 
 Jazyk anglický 0+1 0+1 0+2 0+2 0 6 6 
Matematika a její aplikace Matematika 3 3 3 3 12 12 0 
Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 1 1 1 1 4 4 0 

ČlovEk a společnost DEjepis 1 1 1 1+1 4 5 1 
 Výchova k 

občanství 
1 1 1 1 4 4 0 

ČlovEk a pUíroda Fyzika 1 1 1 0+1 3 4 1 
 Chemie 1 1 1 1 4 4 0 
 ZemEpis 1 1 0+1 1 3 4 1 
 PUírodopis 1 0+1 1 1 3 4 1 
UmEní a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4 4 0 
 Výtvarná výchova 1 1 1 1 4 4 0 
ČlovEk a zdraví Výchova ke zdraví 1 1 0 0 2 2 0 
 TElesná výchova 3 3 3 3 12 12 0 
ČlovEk a svEt práce Pracovní činnosti 5 5 5+1 6 21 22 1 
         
Celková povinná časová dotace  28 28 29 29 103 114 0 
z toho disponibilní časová dotace  1 2 4 4   11 
Celkem       114 11 

 



Poznámky k učebnímu plánu 1. stupnE : 
 
 Vyučovací obor Psaní je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace ve 2. ročníku  
 Vyučovací obor Matematika je posílen o 1 hodinu týdnE z disponibilní časové dotace        

ve 4. – 6. ročníku    
 Vyučovací obor Informatika je posílen o 1 hodinu týdnE z disponibilní časové dotace        

ve 3.- 6. ročníku 
 Vyučovací obor Pracovní činnosti je posílen o 1 hodinu týdnE z disponibilní časové dotace 

v 5.- 6. ročníku  
 
 
Disponibilní časová dotace v jednotlivých ročnících: 
 

1. ročník                        
 

2. ročník         
            Psaní    1 
 

3. ročník    
            Informatika   1 
 

4. ročník    
Matematika   1 
Informatika   1 
 

5. ročník 
Matematika   1 
Informatika   1 
Pracovní činnosti   1 
 

6. ročník      
Matematika  1 
Informatika  1 
Pracovní činnosti  1 



Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeO:  
 
 Vyučovací obor Fyzika je posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace 

v 10. ročníku  
 Vyučovací obor ZemEpis je posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace 

v 9. ročníku  
 Vyučovací obor PUírodopis je posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace 

v Ř. ročníku  
 Vyučovací obor Pracovní činnosti je posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové 

dotace v 9.  ročníku  
 Vyučovací obor DEjepis je posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace 

v 10. ročníku  
 Vyučovací obor jazyk anglický je zaveden jako povinnE volitelný pUedmEt v 7.- 9. 

ročníku ve výši 6 hodin z disponibilní časové dotace , v 7.- Ř. ročníku 1 hodina, v 9.-10. 
ročníku 2 hodiny .  
 
 

Disponibilní časová dotace v jednotlivých ročnících:  
 
7. ročník 
    Jazyk anglický 1 
 
Ř. ročník 
    PUírodopis  1 
    Jazyk anglický  1 
 
9. ročník 
    Jazyk anglický 2 
    ZemEpis 1 
    Pracovní činnosti 1 
     
 
10. ročník 
     DEjepis  1 
     Fyzika  1 
     Jazyk anglický 2   
       



Dodatek č. 5  
Pravidla hodnocení podle vyhlášky č.4Ř/2005 Sb., o 
základním vzdElávání a nEkterých náležitostech 
plnEní povinné školní docházky s účinnosti od 1. 9. 
2012.  

 
 
 
 
            Hodnocení výsledk] vzdElávání žák] vychází z posouzení míry dosažení výstup] pro 

jednotlivé pUedmEty školního vzdElávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 
zd]vodnEné, odbornE správné a dosažitelné a respektuje individuální vzdElávací potUeby 
žák] a doporučení školského poradenského zaUízení.  

            PUi použití klasifikace se výsledky vzdElávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 
pUedmEt] stanovených školním vzdElávacím programem hodnotí na vysvEdčení stupni 
prospEchu:  1 - výborný, 2 -chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatečný, 5 - nedostatečný. Celkové 
hodnocení žáka se na vysvEdčení vyjadUuje stupni: prospEl (a) s vyznamenáním, prospEl (a), 
neprospEl (a) a nehodnocen (a).  
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledk] vzdElávání v jejich vývoji, ohodnocení 
pUístupu žáka ke vzdElávání. Výsledky vzdElávání žáka na konci prvního pololetí lze 
hodnotit souhrnnE za všechny pUedmEty na konci prvního pololetí. Slovní hodnocení lze 
použít i pro hodnocení chování žáky. 
PUi hodnocení žák] cizinc], kteUí plní v České republice povinnou školní docházku, se 
úroveO znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivOuje jejich 
výkon. 
Jestliže je žák z výuky nEkterého pUedmEtu v prvním nebo ve druhé pololetí uvolnEn, uvádí 
se na vysvEdčení místo hodnocení slovo uvolnEn (a). 
Není – li možné žáka hodnotit z nEkterého nebo ze všech pUedmEt] v prvním nebo ve 
druhém pololetí ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvEdčení místo hodnocení slovo 
nehodnocen (a).  
PUi použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích poUádaných školou hodnotí na 
vysvEdčení stupni: 1 - velmi dobré, 2 - uspokojivé,  3 - neuspokojivé. 
Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území ČR, m]že na základE 
žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejménE jednoho pololetí školního roku, 
nejdéle však za období dvou školních rok] zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zUízené 
pUi diplomatické misi ČR. 
Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, m]že na 
základE žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejménE jednoho pololetí 
školního roku, nejdéle však za období dvou školních rok] zkoušku ve zkoušející škole. 

            Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území  
            ČR, koná za období nejménE jednoho pololetí školního roku, nejdéle však 
            za období dvou školních rok] zkoušku v kmenové škole. 
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Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, pUíspEvková organizace 
 

Hodnocení a klasifikace žák] základní školy speciální (pomocná škola) 
 

Hodnocení a klasifikace žák] se Uídí s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o 
pUedškolním, základním, stUedním, vyšším odborném a jiném vzdElávání (školský zákon) a 
vyhlášky č. 4Ř/2005 Sb., o základním vzdElávání a nEkterých náležitostech plnEní povinné 
školní docházky. 

Hodnocení a klasifikace žák] základní školy je součástí jejich výchovy a vzdElávání. 
Účelem hodnocení a klasifikace je pUispívat k odpovEdnému vztahu žáka k výchovE a 
vzdElávání v souladu se školskými pUedpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola 
na vysvEdčení. 

 
Hodnocení pr]bEhu a výsledk] vzdElávání a chování žák] je: 
 

 jednoznačné, 
 srozumitelné, 
 srovnatelné s pUedem stanovenými kritérii, 
 vEcné, 
 všestranné 

 
   Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstup] formulovaných 

v učebních osnovách jednotlivých pUedmEt] školního vzdElávacího programu. Hodnocení je 
pedagogicky zd]vodnEné, odbornE správné a doložitelné. 
 
1. Zásady hodnocení 
 

 hodnocení je nedílnou součástí výchovnE vzdElávacího procesu 
 hodnocení se provádí pr]bEžnE, na konci každého pololetí se vydává vysvEdčení 
 činnost žáka v zájmových útvarech, které organizuje škola, se hodnotí dvEma stupni  

- pracoval úspEšnE 
- pracoval 

 pUedmEtem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích pUedmEtech v 
souladu s požadavky učebních osnov (školního vzdElávacího plánu) a individuálních 
vzdElávacích plán] 

 pUi hodnocení zohledOuje učitel druh a stupeO mentálního postižení žáka, jeho 
zdravotní stav a jeho individuální a vEkové zvláštnosti, s akcentem na kultivaci žáka a 
rozvoj jeho schopností. 

 

Metodické poznámky k hodnocení žák] základní školy speciální: 
 
1. Žáci jsou vyučováni podle vzdElávacího programu (rámcového a školního vzdElávacího 

plánu), který umožOuje postupovat v jednotlivých výchovných složkách podle individuál-
ních schopností žák], tempem, které je pro nE nejvhodnEjší. 

2. Učitel sdEluje žákovi hodnocení jeho výkonu bezprostUednE po dokončení úkolu a 
poukazuje hlavnE na klady jednotlivých hodnocených výkon] nebo výsledk] žákovy 
činnosti. 

3. V hodnocení žákových výkon] by mElo pUevažovat hlavnE kladné motivující hodnocení 
jako je pochvala, uznání, povzbuzení, vyjádUení kladného očekávání apod. 
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4. Žák je hodnocen vyučujícími pr]bEžnE slovním hodnocením v ŽK – pro zvýšení motivace 

a lepší orientaci rodič] je v pUípadE úspEšného výsledku (hodnocen známkou 1, 2 )  zapsána 
známka číslicí. V pUípadE pr]mErného a horšího výsledku ( 3 – 5 ) je žák hodnocen slovnE. 

 
2. Zásady klasifikace a zp]sob získávání podklad] pro klasifikaci : 
 

 PUi hodnocení a pUi pr]bEžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen 
učitel) uplatOuje pUimEUenou náročnost a pedagogický takt v]či žákovi. 

 PUi celkové klasifikaci pUihlíží učitel k vEkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák 
mohl v pr]bEhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 
indispozici. 

 PUi určování stupnE prospEchu v jednotlivých pUedmEtech na konci klasifikačního 
období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 
klasifikační období. Potom se pUihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační 
období.  

 Hodnocení chování žáka ve škole i pUi akcích školy je nedílnou součástí celkového 
hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetnE 
verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen Uešit okamžitE ten pedagogický 
pracovník, který je projevu pUítomen (popU. vykonává dozor). V co nejkratší dobE 
informuje tUídního učitele a v pUípadE závažnEjších pUestupk] vedení školy. 

 PUípady zaostávání žák] v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají 
v pedagogické radE. 

 
Podklady pro klasifikaci a hodnocení získává učitel zejména:  
 

 soustavným sledováním výkon] žáka v pr]bEhu vyučování 
 r]znými zp]soby provEUování vEdomostí, dovedností a návyk] praktické, pohybové, 

ústní, písemné  
 analýzou výsledk] aktivit žák], zvláštE se zamEUením na manuální zručnost, celkovou 

sociální vyspElost a samostatnost 
 konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, pUípadnE pracovníky speciálnE 

pedagogického centra  
 

3. Postup pUi klasifikaci a hodnocení 
 

1. Učitel soustavnE vede evidenci o klasifikaci žáka. 
2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvEdčení; za první pololetí lze místo vysvEdčení 

vydat žákovi výpis z vysvEdčení. 
3. Hodnocení výsledk] vzdElávání žáka na vysvEdčení je vyjádUeno klasifikačním 

stupnEm (dále jen "klasifikace"), slovnE.  
4. V posledním roce plnEní povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní 

hodnocení o tom, jak žák dosáhl cíl] vzdElávání stanovených v § 44 zákona č. 
561/2004 Sb. 

5. PUi klasifikaci a hodnocení pUihlíží učitel k úsilí vynaloženému žákem, jeho postoj]m 
k učení, snaze žáka a k jeho postižení. V od]vodnEných pUípadech lze žáka 
neklasifikovat, o čemž rozhodne Ueditel, na základE návrhu odborného posudku 
speciálnE pedagogického centra nebo odborného lékaUe. 
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6. Učitel informuje nejménE každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospEchu a 
chování. V pUípadE zhoršení prospEchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné 
zástupce neprodlenE. 

7. Teditel školy dbá na jednotnost hodnotících mEUítek všech učitel]. 
 

4. StupnE a kritéria klasifikace: 
 
StupnE hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 4Ř/2005 Sb. 
 
4.1. Chování žáka ve škole a na akcích poUádaných školou se v pUípadE použití klasifikace 
hodnotí na vysvEdčení stupni: 
 
  1 – velmi dobré 
  2 – uspokojivé 
  3 – neuspokojivé 
 
Kritéria pro klasifikaci chování: 
 
StupeO 1 - velmi dobré  

Žák respektuje ustanovení školního Uádu a osvojil si základní pravidla společenského 
chování, která dodržuje ve škole i na veUejnosti. Projevuje dobrý vztah k učitel]m i 
spolužák]m. 

StupeO 2 - uspokojivé  
Žák se dopustil závažného pUestupku nebo se dopouští opakovanE ménE závažných 

pUestupk] proti ustanovení školního Uádu a pravidl]m společenského soužití ve škole i na 
veUejnosti. Žák je však pUístupný výchovnému p]sobení a snaží se své chyby napravit. 
StupeO 3 - neuspokojivé 

Žák se dopouští závažných pUestupk] proti školnímu Uádu, nerespektuje pravidla 
společenského soužití a porušuje právní normy. PUes udElení opatUení k posílení káznE 
pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit. 
 
ZvláštE hrubé slovní a úmyslné fyzické napadení pracovníka školy se vždy považují za 
závažné zavinEné porušení povinností stanovených zákonem 561/2004 Sb. 
 
4.2. Hodnocení žák] v povinných pUedmEtech: 
 
Výsledky vzdElávání: Výsledky vzdElávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovnE 
(§ 51 odst. 4 zákona 516/2004 ) 
 

Hodnocení žák] základní školy speciální je slovní. Má vyjádUit míru zvládnutí vEdomostí, 
dovedností a stupeO samostatnosti žákovy činnosti. 
 
StupnE hodnocení: 
Čtení: 
  ﾖ 1   čte samostatnE, plynule a s porozumEním   
  ﾖ 2             čte s pomocí a s částečným porozumEním 
  ﾖ 3   čte s pomocí 
  ﾖ 4   čte pouze s trvalou pomocí 
  ﾖ 5   učivo dosud nezvládá. 
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Psaní:   
 ﾖ 1  píše samostatnE, čitelnE a úhlednE 
 ﾖ 2  píše úhlednE a čitelnE 
 ﾖ 3  píše s pomocí 
 ﾖ 4  napodobuje tvary písmen  

ﾖ 5  učivo dosud nezvládá 
Počty: 
 ﾖ 1  počítá pUesnE a pohotovE 
 ﾖ 2  počítá s drobnými chybami 
 ﾖ 3  počítá s pomocí 
 ﾖ 4  počítá jen s trvalou pomocí 
 ﾖ 5  učivo dosud nezvládá 
VEcné učení: 
 ﾖ 1  učivo chápe a správnE reprodukuje 
 ﾖ 2  učivu rozumí a na otázky správnE odpovídá 
 ﾖ 3  učivo částečnE zvládá 
 ﾖ 4  učivo zvládá jen s trvalou pomocí 
 ﾖ 5  učivo dosud nezvládá 
Smyslová výchova: 
 ﾖ 1  učivo dobUe zvládá 
 ﾖ 2  učivo zvládá 
 ﾖ 3  učivo zvládá s pomocí 
 ﾖ 4  učivo zvládá jen s trvalou pomocí 
 ﾖ 5  učivo dosud nezvládá. 
Pracovní a výtvarná výchova: 
 ﾖ 1  je tvoUivý a zručný 
 ﾖ 2  je tvoUivý, pracuje s malou pomocí 
 ﾖ 3  pUi práci vyžaduje vedení 
 ﾖ 4  pUi práci vyžaduje pomoc a vedení 
 ﾖ 5  práce se mu zatím nedaUí. 
TElesná výchova: 
 ﾖ 1  je obratný a snaživý 
 ﾖ 2  je ménE obratný, ale snaží se 
 ﾖ 3  cvičí podle svých možností, snaží se      
 ﾖ 4  je ménE obratný, cvičí s pomocí 
 ﾖ 5  pUi cvičení potUebuje velkou pomoc 
Hudební výchova: 
 ﾖ 1  má dobrý hudební sluch i rytmus, pEknE zpívá 
 ﾖ 2  rád zpívá, má dobrý rytmus 
 ﾖ 3  rád zpívá a poslouchá hudbu 
 ﾖ 4  rád a se zájmem poslouchá hudbu    
           ﾖ 5            dosud nemá vztah k hudbE.  
Tečová výchova - neklasifikuje se ( je součástí Čj ) 
 
Tabulka pro rodiče: 
 

PUedmEt 1 2 3 4 5 

počty počítá pUesnE a 
pohotovE 

Počítá s 
drobnými 
chybami 

počítá s pomocí počítá jen s trvalou 
pomocí 

učivo dosud nezvládá 

      



 5 

čtení čte samostatnE, 
plynule a s 
porozumEním 

čte s pomocí a 
částečným 
porozumEním 

čte s pomocí čte pouze s trvalou 
pomocí 

učivo dosud nezvládá 

      

psaní píše samostatnE, 
čitelnE a úhlednE 

píše úhlednE a 
čitelnE 

píše s pomocí píše pouze s 
trvalou pomocí 

učivo zatím nezvládá 

      

vEcné učení učivo chápe a 
správnE reprodukuje 

učivu rozumí a 
na otázky 
správnE 
odpovídá 

učivo částečnE 
zvládá 

učivo zvládá jen s 
trvalou pomocí 

učivo dosud nezvládá 

      

smyslová výchova učivo dobUe zvládá učivo zvládá učivo zvládá s 
pomocí 

učivo zvládá jen s 
trvalou pomocí 

učivo dosud nezvládá 

      

prac. a Vv je tvoUivý a zručný je tvoUivý, 
pracuje s malou 
dopomocí 

pUi práci 
vyžaduje vedení 

pUi práci potUebuje 
pomoc a vedení 

práce se mu zatím 
nedaUí 

      

Tv je obratný a snaživý je ménE obratný, 
ale snaží 

cvičí dle svých 
možností, snaží 
se 

je ménE obratný, 
cvičí s pomocí 

pUi cvičení potUebuje 
velkou pomoc 

      

Hv má dobrý hudeb. 
sluch i rytmus, 
pEknE zpívá 

rád zpívá, má 
dobrý rytmus 

rád zpívá a 
poslouchá 
hudbu 

rád a se zájmem 
poslouchá hudbu 

dosud nemá vztah k 
hudbE 

 
4. 3. Celkový prospEch žáka na konci prvního a druhého pololetí se hodnotí: 

 - prospEl (a) 
 - neprospEl (a) 
 
Kritéria pro klasifikaci celkového prospEchu: 
 
- prospEl (a), není-li v žádném z povinných pUedmEt] stanovených školním vzdElávacím 

programem hodnocen na vysvEdčení stupnEm prospEchu 5 - nebo odpovídajícím slovním 
hodnocením 

- neprospEl (a), je-li v nEkterém z povinných pUedmEt] stanovených školním vzdElávacím 
programem hodnocen na vysvEdčení stupnEm prospEchu 5 - nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením 

4. 4. Hodnocení výsledk] práce v zájmových útvarech: 
 - pracoval (a) úspEšnE 
- pracoval (a) 
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4.5. Výstupní hodnocení: 
 

Hlavním obsahem výstupního hodnocení  je vyjádUení o dosažené výstupní úrovni 
vzdElání ve struktuUe vymezené Rámcovým vzdElávacím programem pro základní vzdElávání.  

 
Výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádUení o: 

 možnostech žáka a jeho nadání 
 pUedpokladech pro další vzdElávání nebo pro uplatnEní žáka 
 chování žáka v pr]bEhu povinné školní docházky 
 dalších významných skutečností ve vzdElávání žáka 

 
Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, 

v nEmž splní povinnou školní docházku. V pUípadE podání pUihlášky k pUijetí do oboru 
vzdElání, v nEmž je jako součást pUijímacího Uízení stanovena rámcovým vzdElávacím 
programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. Uíjna. 
 

5.  Výchovná opatUení 
Pochvaly (doplnEno podle vyhlášky 4Ř/2005 Sb.) 

 
Pochvaly a jiná ocenEní m]že udElit:  
 
Ueditel školy - za mimoUádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za dlouhodobou svEdomitou práci 
tUídní učitel – za výrazný projev iniciativy nebo za déletrvající úspEšnou práci 

 
Návrh na udElení pochvaly nebo jiného ocenEní se projednává v pedagogické radE. 
 
Pochvaly a jiná ocenEní se zaznamenávají do tUídních výkaz], katalogových list] žáka, na 
vysvEdčení (za pololetí v nEmž bylo udEleno) a oznamují se prokazatelným zp]sobem 
zákonným zástupc]m žáka. 
 
OpatUení k posílení káznE (doplnEno podle vyhlášky 4Ř/2005 Sb.) 
 
OpatUení k posílení káznE se ukládá, jestliže se žák závažnE nebo opakovanE proviní proti 
školnímu Uádu, nerespektuje pravidla společenského soužití nebo porušuje právní normy. 
OpatUení zpravidla pUedchází pUed snížením známky z chování. 
 

Podle závažnosti provinEní se ukládá nEkteré z tEchto opatUení: 
 

 napomenutí tUídního učitele 
 d]tka tUídního učitele 
 d]tka Ueditele školy  

 
TUídní učitel udEluje d]tku bezprostUednE po pUestupku a se souhlasem Ueditele školy. O 
udElení opatUení k posílení káznE uvEdomí škola neprodlenE prokazatelným zp]sobem 
zákonné zástupce žáka a učitel o nEm učiní záznam v katalogových listech / na vysvEdčení se 
neuvádí /. 
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Návrh na snížení známky z chování se projednává v pedagogické radE. 
 
6. Postup žáka do dalšího stupnE 
 
1. Do následujícího stupnE postupuje žák na základE zvládnutí učiva pUedepsaného 

učebními osnovami nebo individuálním vzdElávacím plánem.  
2. Jestliže žák nezvládá ani učivo stanovené individuálním vzdElávacím plánem nebo 

jestliže škola pUestane odpovídat stupni postižení žáka, je Ueditel školy, do které je žák 
zaUazen, povinen podat návrh na zmEnu formy vzdElávání. 

3. Žákovi se zdravotním postižením m]že Ueditel školy ve výjimečných pUípadech povolit 
pokračování v základním vzdElání do konce školního roku, v nEmž žák dosáhne 
dvacátého roku vEku. V uvedených pUípadech, pokud jde o pUípravu na výkon povolání 
nebo pracovní činnosti, spolupracuje Ueditel školy s pUíslušným úUadem práce. 

 



     Pr]Uezová témata

Název 2. stupeO
tématického okruhu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

OSV ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
Osobnostní INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ 

rozvoj

Rozvoj schopností JČ JČ JČ JČ JČ JČ Hv, D,JČ Hv Hv,JČ Hv,JČ
poznávání Vv Vv Vv Vv Vv Vv Z,VkZ Z,ČaSP D,ČaSP D

Prv Prv Prv PUí,Vl    PUí,Vl   PUí,Vl   Ch,PU, ČaSP JČ VkO ČaSP
PU

Sebepoznání Prv Prv Prv PUí,Vl    PUí PUí JČ JČ JČ JČ
a sebepojetí VkZ

VkZ

Seberegulace Prv Prv Pč                 Pracovní činnostiPč                 Pracovní činnostiPč                 Pracovní činnostiPč            
a sebeorganizace PUí PUí 

Psychohygiena Prv Prv Vl   In ČaSP Z ČaSP ČaSP
PUí VkZ ČaSP F

Sociální INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/

rozvoj

In In In JČ
Poznávací schopnosti Vv Vv Vv Vv Vv Vv D JČ Z

JA JA JA

Hv Hv

Mezilidské vztahy Tv Tv Tv Tv Tv Tv, Vv VkO JČ JČ
Prv Prv Prv Vl   PUí,Vl    PUí,Vl    JČ
JČ JČ JČ JČ JČ JČ Hv Hv Hv Hv

Komunikace Hv Hv Hv Hv Hv Hv VkZ VkO D VkO

JČ JA JA JA

JČ JČ JČ, In
M M M M

Spolupráce a soutEživost Tv Tv Tv Tv Tv Tv In VkZ Vv In

F F

Morální INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/

rozvoj

M M M M

Tešení problém] Tv Tv Tv Tv Tv Tv 

a rozhodovací   realizace napUíč všemi pUedmEty
 dovednosti

Hv Hv Hv Hv Hv Hv 

Hodnoty,

postoje, praktická   realizace napUíč všemi pUedmEty
etika

Legenda: 

INT               integrace do vzdElávacího obsahu vyučovacích pUedmEt]
PROJ           projekt

P                  samostatný vyučovací pUedmEt
Z                  ZemEpis Vl                 VlastivEda
In                  Informatika Prv               Prvouka

JČ                Český jazyk a literatura PUí                PUírodovEda
JA                Jazyk anglický PU                 PUírodopis
DCJ             Další cizí jazyk M                 Matematika

Ov                Výchova k občanství Pč                 Pracovní činnosti
ČaSP           ČlovEk a svEt práce Vv                Výtvarná výchova

Tv                TElesná výchova Hv                Hudební výchova

VkZ              Výchova ke zdraví D                  DEjepis
Ch                Chemie

Osobnostní a sociální výchova

1. stupeO



    Pr]Uezová témata

Název 1. stupeO 2. stupeO
tématického okruhu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

VDO ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/

Občanská Hv Vv Vv VkO

společnost Hv Hv 

a škola Tv Tv 

Občan, VkO

občanská společnost
a stát

Formy participace VkO

občan]
v politickém životE
Legenda: 

INT               integrace do vzdElávacího obsahu vyučovacích pUedmEt]
PROJ           projekt

P                  samostatný vyučovací pUedmEt

Z                  ZemEpis Vl                 VlastivEda
In                  Informatika Prv               Prvouka

JČ                Český jazyk a literatura PUí                PUírodovEda
JA                Jazyk anglický PU                 PUírodopis
DCJ             Další cizí jazyk M                 Matematika

Ov                Výchova k občanství Pč                 Pracovní činnosti
ČaSP           ČlovEk a svEt práce Vv                Výtvarná výchova

Tv                TElesná výchova Hv                Hudební výchova

VkZ              Výchova ke zdraví D                  DEjepis
Ch                Chemie

Výchova demokratického občana



    Pr]Uezová témata

Název 1. stupeO 2. stupeO
tématického okruhu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

EV ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
Ekosystémy INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/ INT/

PUí PUí PUí PU PU

Základní Prv Prv Prv PUí PUí PU PU Vv, F

podmínky Z ČaSP PU
života Ch F Ch Ch

Lidské aktivity Prv Prv Prv PUí Ch Ch

a problémy PU PU PU
životního prostUedí Vv Z

Vztah Prv Prv Prv PUí,Vl   PUí,Vl   PUí PU ČaSP PU
človEka Z ČaSP
k prostUedí Ch

Legenda: 

INT              integrace do vzdElávacího obsahu vyučovacích pUedmEt]
PROJ           projekt

P                  samostatný vyučovací pUedmEt

Z                  ZemEpis Vl                 VlastivEda Projekty

In                 Informatika Prv               Prvouka PROJ 1 Den ZemE
JČ                Český jazyk a literatura PUí                PUírodovEda PROJ 2  Eco school

JA                Jazyk anglický PU                 PUírodopis PROJ 3  Všeho s mírou
DCJ             Další cizí jazyk M                 Matematika PROJ 4  Les ve škole
Ov               Výchova k občanství Pč                 Pracovní činnosti                 škola v lese
ČaSP           ČlovEk a svEt práce Vv                Výtvarná výchova

Tv               TElesná výchova Hv                Hudební výchova

VkZ             Výchova ke zdraví D                  DEjepis
Ch               Chemie

Enviromentální výchova



                                                                             Multikulturní výchova
Název 1. stupeO 2. stupeO
tématického okruhu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

MuV ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
Kulturní Hv INT/ INT/ INT/ INT/

rozdíly Vl   JA JA JA JA

Hv Hv

Lidské vztahy Vv Vv Vv JČ JČ JČ VkZ JČ VkO

Prv Hv Hv Vv Vv Vv JA JA JA JA

Prv Prv Tv, Vl Tv,PUí  Tv,PUí  JČ JČ JČ
Etnický p]vod VkO

Legenda: 

INT               integrace do vzdElávacího obsahu vyučovacích pUedmEt]
PROJ           projekt

P                  samostatný vyučovací pUedmEt

Z                  ZemEpis Vl                 VlastivEda
In                 Informatika Prv               Prvouka

JČ               Český jazyk a literatura PUí                PUírodovEda
JA               Jazyk anglický PU                 PUírodopis
DCJ             Další cizí jazyk M                 Matematika

Ov               Výchova k občanství Pč                Pracovní činnosti
ČaSP          ČlovEk a svEt práce Vv                Výtvarná výchova
Tv                TElesná výchova Hv                Hudební výchova
VkZ              Výchova ke zdraví D                 DEjepis
Ch                Chemie



    Pr]Uezová témata

Název 2. stupeO
tématického okruhu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

MeV ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
Vnímání INT/JČ INT/JČ INT/JČ INT/In INT/ INT/In INT/

mediálních Hv Hv Hv Hv

sdElení JČ,VkZ JČ JČ JČ
Interpretace vztahu In

mediálních sdElení 
a reality

Fungování Hv Hv Hv Hv

a vliv médií VkZ

ve společnosti

Legenda: 

INT               integrace do vzdElávacího obsahu vyučovacích pUedmEt]
PROJ           projekt

P                  samostatný vyučovací pUedmEt

Z                  ZemEpis Vl                 VlastivEda
In                  Informatika Prv               Prvouka

JČ                Český jazyk a literatura PUí                PUírodovEda
JA                Jazyk anglický PU                 PUírodopis
DCJ             Další cizí jazyk M                 Matematika

Ov                Výchova k občanství Pč                 Pracovní činnosti
ČaSP           ČlovEk a svEt práce Vv                Výtvarná výchova

Tv                TElesná výchova Hv                Hudební výchova

VkZ              Výchova ke zdraví D                  DEjepis
Ch                Chemie

Mediální výchova
1. stupeO


