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Charakteristika školy 

Historie školy 

Základní škola byla v Sedlčanech zřízena v roce 1890. Nyní je v této části školy školní družina. V prostřední 

budově, která byla postavena později je 1.stupeň a vchod do tělocvičny, 2.stupeň a odborné pracovny jsou 

v nejnovější části. Ta byla postavena v 60letech minulého století a původně byla určena pro gymnasium Sedlčany. 

To se později přestěhovalo do nového areálu a budova tak připadla celá základní škole. V minulosti tato škola 

patřila k největším ve středočeském kraji, navštěvovalo ji až 1300 žáků. 

 

Úplnost a velikost školy 

1.ZŠ Sedlčany je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) jsou zpravidla dvě 

paralelní třídy, na 2. stupni (6. až 9. ročník) jsou zpravidla tři paralelní třídy. Budovy a prostory školy jsou stavěny 

pro 750 žáků, k 30. 9. 2006 měla škola přibližně 600 žáků. 

Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy. 

Vybavení školy 

Materiální 

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván 

výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna se 

studovnou. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné 

učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek. 

Prostorové 

Areál školy je možné rozdělit na 4 propojené části – nejstarší „Baxova“, prostřední budovu, novou budovu a 

tělocvičnu.  

V nové budově jsou třídy druhého stupně. V této budově sídlí vedení školy a je zde většina odborných učeben 

a kabinety se sbírkami (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, hudební atd.) vč. učebny výpočetní techniky. U 

schodů do prostřední budovy je školní bufet. 

 V prostřední budově jsou třídy prvního stupně, knihovna a učebna jazyků. Je zde vstup do tělocvičny a na 

galerii.  

Ve staré budově „Baxově“ je školní družina a školní klub. 

Tělocvična slouží všem žákům a odpoledne zájmovým skupinám, k dispozici jsou šatny a kompletní sociální 

zázemí. Tělocvična má panelové vytápění a kvalitní osvětlení. Tělocvična slouží potřebám školy i veřejnosti. 

Školní kuchyně má právní subjektivitu a vaří nejenom pro naší školu ale i pro Gymnasium a obchodní 

akademii.  

Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta a „schodolez“  

Technické 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. 

Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.  

Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky se 17 PC. Pro práci žáků 

jsou další počítače ve třídách 1.st. a v knihovně. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovnách. Dalším cílem je 

umístění několika stanic i do odborných učeben a postupné budování multimediálních odborných učeben.  
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Počítače na hlavní budově jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na 

Internet. 

Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenou učebnou dílen, učebnou domácích nauk a 

keramickou dílnou. 

Hygienické 

Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní bufet, nápojové automaty a na 1.st. 

nádoby s čajem. 

Pro odpočinek je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci). 

Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí v celé škole. 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 zástupci ředitele, přibližně 32 učitelů vč. výchovného poradce, 3 

vychovatelky školní družiny a 1 vedoucí školního klubu, případně asistenti integrovaných žáků. Sbor je smíšený 

s většinovou převahou žen, věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou 

zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro nápravu SPU a logopedickou péči o žáky, a to především na 1. stupni. 

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, 

tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou 

psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední 

řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech 100 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní 

modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, tvorba www stránek a publikování na webu). 

Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, 

komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. 

Charakteristika žáků 

Kromě žáků ze Sedlčan tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí.  Dlouholeté zkušenosti jsou 

s integrací žáků se SPU i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě 

doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. 

 

Dlouhodobé projekty 

Dlouhodobé projekty 

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

společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se 

rozhodují žáci se svým třídním učitelem.  

  
  

 

 

  

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

  

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních 

schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a 

veřejnost škola každoročně pořádá Dny otevřených dveří, Den otevřených dveří plný dílen a sportovních soutěží 

pořádá škola i pro mateřské školy. 
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Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů SRPDŠ. Rada se schází přibližně 2 x za školní rok, 

popř. dle potřeby. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a 

dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.    

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují 

školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy. 

Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP Příbram.  

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola prostřednictvím školní knihovny a školního klubu s Městskou 

knihovnou v Sedlčanech a muzeem.  

O dění ve škole dává škola pravidelně vědět na svých webových stránkách a v týdeníku Sedlčanský kraj. 

 

Servisní služby 

Školní družina 

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního 

vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace 

žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé 

zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. 

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo 

po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové 

kroužky, ZUŠ, apod.). 

  

Školní klub 

Dopolední a odpolední školní klub je zřízen pro žáky vyšších ročníků v prostorách ŠD. Umožňuje žákům 

smysluplně trávit volný čas (např. před odjezdem autobusu). Žáci si zde mohou číst, vypracovávat domácí úkoly, 

hrát hry se svými spolužáky, malovat, povídat si.  

  

Školní knihovna 

Celý fond knihovny je zpracován na počítači, katalog je přístupný pedagogům i žákům na školní síti. Pro žáky 

je zde k dispozici 1 PC s internetem a výukovými programy.  

Učitelé hojně využívají fond a prostory knihovny ve výuce. Výuku doprovázejí videoprojekcí, tvoří zde 

referáty, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali informace a tím si také učební látku lépe osvojili. Žáci si 

mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, zpracovávají zde referáty od vyhledávání informací až po 

vlastní realizaci.  

Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro projektové 

vyučování a globální výchovu. 

Knihovna úspěšně spolupracuje s dětským oddělením Městské knihovny Sedlčany. 
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Charakteristika ŠVP 

Co chceme a kam směřujeme 

Škola má určitá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních 

škol a tím dochází k její profilaci: 

  

Zaměření školy 

  

  

Škola je zaměřena na: 

           výuka cizích jazyků od 1. ročníku 

           práce s výpočetní a komunikační technikou 

           sportovní výchovu 

           nabídku volitelných předmětů 

           inkluzívní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro žáky s různým druhem postižení 

  
  

-        chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně 

encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;  

-         zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými 

vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; 

-         pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků  

-         vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní 

techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; 

-         preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu; 

-         vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; 

-         chceme stejnou péči věnovat všem žákům; 

-         chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký 

význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a 

vlastnostmi); 

-         nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, 

jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; 

-         provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s 

ostatními dětmi; 

-         chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit  podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich 

přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, 

projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, 

kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich 

nadání. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za 

nedostatky. 

 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Cíle základního vzdělávání 

1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a  motivovat je pro celoživotní učení 
 Rozvoj postojů, dovedností a způsobů  rozhodování metodami, které umožňují  

http://www.zsturnov.cz/data/svp05-06/charakteristika_svp.htm
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 přímou zkušenost 

 Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, Internet,  

            exkurze  

 Propojení informací se skutečným životem 

 Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

 Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

 Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu 

 Poznávání vlastních možností 

 Prezentace vlastních výsledků 

 Tvořivost (práce na projektech) 

 Účast na organizaci vzdělávání 

 Práce v motivujícím prostředí 

 Práce s přiměřeným učivem 

 Hodnocení formou zpětné vazby 

 Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí 

 Výuka bez situací nerovnosti a ponížení  

 Stanovení dílčích cílů 

 Zařazování metod, které podporují zvídavost 

 Využívání kladného hodnocení 

 Dobré výsledky podporují motivaci 

 Osobní příklad 

 

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
 Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě 

 Uplatňování mezipředmětových vztahů  

 Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a  

dějů 

 Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám 

 Praktická cvičení 

 Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza,  

 zobecňování, abstrakce 

 Rozvíjení schopnosti logického uvažování 

 Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 

 Podpora netradičních způsobů řešení 

 

3. Vést žáky  všestranné, účinné a otevřené komunikaci 
 Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými  

prostředky, pomocí technických prostředků atd.) 

 Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory,  

respektování originálních, nezdařených aj. názorů) 

 Základ pro hledání a objevování problémů 

 Základ spolupráce a společného prožívání 

 Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným 

 Práce v týmu 

 

4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 
 Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce 

 Atmosféra demokracie a přátelství 

 Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

 Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

 Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy 

 Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 
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5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné,  svobodné  a zodpovědné  osobnosti, uplatňovali 

svá práva a plnili své povinnosti 
 Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 

 Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

 Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

 Vhodnou formou prosazovat své zájmy 

 Učit se argumentovat 

 Pracovat se školním řádem 

 Školní parlament – účast zástupců tříd 

 

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet 

 vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě 
 Chápání bohatství a složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči  

podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

 Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích 

 S pomocí dospělých řešení své citové vztahy 

 Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

 Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým  

hodnotám 

 Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání 

 

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví 

a být za ně odpovědný 
 Čistota prostředí školy 

 Vhodné hygienické zázemí 

 Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě 

 Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová) 

 Zdravý stravovací a pitný režim 

 Kompenzační a hygienické přestávky v učení 

 Pohybové relaxační přestávky, dostatečná nabídka pohybových aktivit pro každého (včetně víkendových 

a prázdninových zájezdů) 

 Škola bez kouře a drog 

 Důsledná prevence šikany a násilí 

 Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání 

 Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení 

 

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 

společně s ostatními lidmi 
 Chápání principy a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti 

 Otevřenost vůči spolužákům 

 Solidarita s druhými 

 Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti 

 Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

 Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech 

 Rozvíjení schopnosti empatie 

 Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur 

 Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 

 Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu 

s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při  rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 Uplatňování sebehodnocení žáků. 
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 Harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace 

 Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

 Výstupní hodnocení žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových 

kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v 

každodenním praktickém životě. 

  
  
KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro 

 celoživotní učení 
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k 

sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.. 
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Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci 

se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro 

samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly.  

  
  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – podněcovat žáky k tvořivému myšlení,  

 logickému uvažování a k řešení problémů 
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných 

oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan ap.). 

Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně 

zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a 

počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni 

úměrně věku k používání internetu. Při výuce a projektových dnech používáme k logickému řešení problémů 

miniprojekty. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity 

pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, akce ve ŠK, dopravní výchova ). Děti vedeme k aktivnímu podílu na 

všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.  

  
  
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. 

Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. 

Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. 

Podporujeme komunikaci s jinými školami . 

  
  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost  

 spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 
Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální 

kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, na výletech, exkurzích, adaptačním kurzu 

apod.). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme 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. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.  

  
  
KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné  

 osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti  
Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování 

vytvořená ve třídách. 

Je kladen důraz na environmentální výchovu, ekologicky myslící jedinec (projekt Můj region, Den Země aj.). 

Žáky vedeme k třídění odpadů (viz environmentální plán školy). Při ozdravných pobytech v přírodě se žáci 

chovají jako zodpovědné osoby. Žáky zapojujeme do evropských projektů, kde se prakticky seznamují s kulturou 

jiných národů ( projekt EU, apod.) 

  
  
KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i  

 reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a  

 dovednosti při profesní orientaci 
Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a 

posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Na škole je 

vypracován celoškolní plán k volbě povolání. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní 

orientaci. 
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Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných  
  
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení)  

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na 

vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo 

speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení,  je na žádost zákonných zástupců dítěte  

vypracován  individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm 

uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se 

budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem 

pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.  

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu  v  jiném  postupném ročníku. 

  
  
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných  
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Zařazení  nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v 

jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky 

především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky 

projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi 

přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně 

pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy), i navštívit vyučovací hodiny ve 

vyšších ročnících. V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k 

probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s 

hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným 

způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň … Žákům 

výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních 

aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně 

zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo  základní uměleckou školou. 

Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením 

skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák 

projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. 

Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s 

pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k 

rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li 

žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 

  
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení)  

Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální 

integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních 

vzdělávacích plánů. 

V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých žáků předměty 

speciální péče – zejména:  

 prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených 

 zraková a sluchová stimulace 

 práce s optickými pomůckami  

 logopedická péče 

 zdravotní tělesná výchova 

Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn 

učební plán daného ročníku ve spolupráci s SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního 

asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat 

učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při 

komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. 

  
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) 

Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální 

integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních 

vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny 

v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné 

výchově, pracovních činnostech, případně  v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je nutné 

požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se 

školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte 

s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost 

postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo 

vyučování.  
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Vzdělávání žáků s autismem 
Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy ). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve 

třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně 

pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu.  

Učitel musí  s žáky, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto 

postiženými spolužáky.  

Na základě posouzení  SPC  o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který 

bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při 

komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy 

s rodiči postiženého žáka. 

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu  v  jiném  postupném ročníku. 

  
  
Vzdělávání žáků s poruchami chování 

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy 

společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. 

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace.  

Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle 

zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude 

nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a 

výchovu k práci a ke spolupráci. 

Učitel musí  s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zavést 

systém pochval a trestů. 

  
  
Vzdělávání žáků s více vadami 

Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. 

Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních 

vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení  příslušných speciálně pedagogických center nebo 

pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na 

základě posouzení  SPC nebo PPP  o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který 

bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při 

komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy 

s rodiči postiženého žáka. 

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu  v  jiném  postupném ročníku. 

 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

  

Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí( národnostní menšiny, etnika aj.) bude, v případě nedostatečné 

znalosti vzdělávacího jazyka, hlavní pozornost věnována osvojení českého jazyka, seznámení s českým 

prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně se budou vyučující snažit doplnit vzdělávací 

obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jeho národnosti. 

 

Cílem integrace žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí bude ochrana jejich minoritní kultury a podpora 

jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Snahou integrace těchto žáků bude vytvářet příznivé společenské klima 

ve třídě i ve škole.  

 

V případě potřeby bude u žáků se sociálním znevýhodněním vytvořen IVP žáka, který bude obsahovat: 

 závěry a doporučení z nutného vyšetření (PPP, speciální pedagog – etoped, sociální pracovník, aj.),  

konkrétní organizace vzdělávání žáka, pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat,  

způsob hodnocení,  
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podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci.   

 

Za zpracování IVP odpovídá třídní učitel a ředitel školy. Na zpracování IVP se budou podílet školské poradenské 

zařízení, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, vyučující učitelé problémových předmětů žáka, výchovný poradce, 

školní metodik prevence a ředitel školy. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku  

podle potřeby.  

 

Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem §6 odst. 4 

vyhlášky č. 73/2005 Sb.. Ředitel školy může umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy §7 

vyhlášky č.73/2005 Sb., působení asistenta pedagoga  

ve třídě. 

 

Průřezová témata 

  

Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Průřezové téma Osobnostní a 

sociální výchova je na 1. stupni běžnou součástí výuky, proto zde není vyplněno. Blíže je integrace vyjádřena 

v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupně. 

  

1. Osobnostní a sociální výchova  

2. Výchova demokratického občana  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

4. Multikulturní výchova  

5. Environmentální výchova  

6. Mediální výchova  

    Učební plán k ŠVP  od 1.9.2007     
              

Vzdělávací 
oblast Předmět 1.r 2.r 3.r 4.r 5r. 

celkem 
1.st. 6.r 7.r 8.r 9.r 

celkem 
2.st. CELKEM 

Jazyk a 
jazyková Český jazyk  9 9 9 8 7 42 4 4 4 5 17 60 

komunikace Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 3 3 3 3 12 22 

  Druhý cizí jazyk 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 6 

Matematika a 
její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24 4 4 4 5 17 41 

Informační a 
telekomunikační Informatika x x x x 1 1 1 0 0 0 1 2 

technologie 

                          

Člověk a jeho 
svět Prvouka 2 2 2 x x 6           6 

  Přírodověda x x x 2 2 4           4 

  Vlastivěda x x x 2 2 4           4 

Člověk a 
společnost Dějepis  x x x x x   2 2 2 2 8 8 

  
Občanská 
výchova x x x x x   1 1 1 1 4 4 

Člověk a 
příroda Fyzika x x x x x   2 2 2 2 8 8 
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  Chemie x x x x x   0 0 2 2 4 4 

  Přírodopis x x x x x   2 2 2 1 7 7 

  Zeměpis x x x x x   2 2 2 1 7 7 

Umění a kultura 
Hudební 
výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 9 

  
Výtvarná 
výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6 13 

Člověk a zdraví 
Rodinná 
výchova x x x x x   1 1 1 1 4 4 

  
Tělesná 
výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 18 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní 
činnosti 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 3 8 

Volitelné 
předměty               0 1 1 1 3 3 

Průřezová 
témata 

Osobnostní a 
sociální 
výchova             0,5 0,5 1 1 3 3 

  
Ostatní 
průřezová             x x x x   0 

                          0 

Celkem   20 22 24 26 26 118 28,5 29,5 32 32 122 240 

 

 
  

Poznámky  k učebnímu plánu 

Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie – Informatika - v 5. i v 6. ročníku zahrnuje 

základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky a to v dotaci jedné vyučovací hodině týdně. Od 7.ročníku 

mohou žáci pokračovat ve výuce Informatiky , která je vždy zařazena mezi  volitelné předměty. 

Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně využita pro povinné vyučovací předměty.  

Na 2. stupni z 24 disponibilních hodin je 12 hodin použito na navýšení časové dotace v povinné části (2 

hod. v předmětu Český jazyk a literatura, 2 hod. v předmětu Matematika, 1 hod. v oblasti Člověk a společnost , 5 

hod. v oblasti Člověk a příroda, 2 hod. v oblasti Člověk a zdraví), zbylých 12 hodin je využito na volitelné 

vyučovací předměty, z toho 6 hod. na druhý cizí jazyk . Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je 

využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy. Průřezová témata se realizují v jednotlivých 

předmětech (viz tabulka v Charakteristika ŠVP). 

Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována 

formou projektů nebo exkurzí (výjezdů). 

Dle zájmu žáků a možnosti školy je možné vybrat si z nabídky volitelných předmětů a realizovat je jako 

nepovinné předměty. 
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Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

Pravidla pro hodnocení žáků 

 Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.  

  
Obecné zásady: 

 při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt 

vůči žákovi 

 při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici 

 podklady pro klasifikaci učitel získává: 

o soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

o zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy 

 písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci psát v jednom 

dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující 

informuje zápisem termínu do třídní knihy 

 na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 

klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě 

průměru z klasifikace za příslušné období 

 v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po 

vzájemné dohodě 

Hodnocení a klasifikace 

A. v předmětech s převahou naukového zaměření  

Stupeň 1 (výborný) 
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá požadované 

poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, 

účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá 

rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi 

přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se 

projevuje logika a tvořivost.Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat 

vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. 

Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je 

většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

  

  

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností  dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí 

hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 

požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků 

poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 

Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně  se zapojuje do 

diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne 

příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.  

http://www.zsturnov.cz/data/svp05-06/hodnoceni_autoevaluace.htm
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Stupeň 4 (dostatečný) 
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností  vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro 

výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných 

poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice 

myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu 

se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen 

málokdy. 

   

Stupeň 5 (nedostatečný) 

U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností  vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky 

neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí.  Neprojevuje 

samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i 

výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje 

demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým 

přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen. 

  

B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

úspěšně je rozvíjí.Vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky 

působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se 

zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá 

bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší 

nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je 

tělesně zdatný. 

  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a 

kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo 

působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci 

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

  

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, 

nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti 

aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 

  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení 

nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální 

osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 
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Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzdělávacími potřebami 
  

A. v předmětech s převahou naukového zaměření  

 

Stupeň 1 (výborný) 

 ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

 myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně 

 je schopen samostatně studovat vhodné texty 

 pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné 

 je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 

 umí a používá kompenzační pomůcky 

 pracuje spolehlivě s upraveným textem  

 po zadání práce pracuje samostatně 
  
Stupeň 2 (chvalitebný) 

 v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

 myslí logicky správně 

 je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty 

 pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 

 je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 

 umí a dovede použít kompenzační pomůcky 

 pracuje spolehlivě s upraveným textem  

 po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 
  
 Stupeň 3 (dobrý) 

 má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a 

poznatků 

 myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v  logice se vyskytují chyby 

 je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele 

 pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 

 je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele 

 vyjadřuje se obtížně a nepřesně 

 dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele 

 pracuje spolehlivě s upraveným textem  

 nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 
  
Stupeň 4 (dostatečný) 

 má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků 

 v myšlení se vyskytují závažné chyby 

 je nesamostatný v práci s vhodnými texty  

 práce v týmu se pouze  účastní, jeho působení je občas přínosné 

 málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů  

 jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

 kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami 

 má velké obtíže při  práci s upraveným textem  

 závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit 
  
Stupeň 5 (nedostatečný) 

 požadované poznatky si neosvojil 

 samostatnost v myšlení neprojevuje 
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 je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele 

 žák nepracuje pro tým 

 správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen 

 jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

 kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele  

 s upraveným textem nedovede pracovat 

 chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele   
  

B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 

  

Stupeň 1 (výborný) 

 v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

 pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí 

 jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný 

 osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě 
  
Stupeň 2 (chvalitebný) 

 v činnostech aktivní, převážně samostatný 

 úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady 

 projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 

 osvojené dovednosti , vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou 

zdatnost 
  

Stupeň 3 (dobrý) 

 v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní 

 nevyužívá dostatečně své schopnosti  v individuálním a kolektivním projevu 

 jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb 

 jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele 

 nemá aktivní zájem  o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 
  
Stupeň 4 (dostatečný) 

 v činnostech je málo tvořivý, často pasivní 

 rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé 

 úkoly řeší s častými chybami 

 dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 

 projevuje velmi malý zájem a snahu   
  
Stupeň 5 (nedostatečný) 

 v činnostech je skoro vždy pasivní 

 rozvoj schopností je neuspokojivý 

 jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 

 minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat 

 neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje   

Celkové hodnocení 

  

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 prospěl(a) s vyznamenáním 
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze 

všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je 
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hodnoceno stupněm velmi dobré v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e)  

 prospěl(a) 
Žák prospěl, není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na 

vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.  

 neprospěl(a) 
Žák neprospěl, je -li  v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen 

na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

  

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

  
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

Podklady pro hodnocení  a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným diagnostickým pozorováním 

žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, 

praktické, pohybové.......) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, 

konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. 

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

nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo 

školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, 

které škola sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn žák se znovu nepřezkušuje. 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita 

práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě 

průměru z klasifikace za příslušné období. 

Případy zaostávání žáků v učení  a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. 

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů 

v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a 

prokazatelným způsobem. 

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají 

vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. 

  

Hodnocení práce v zájmových útvarech 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni: 

 pracoval(a) úspěšně 

 pracoval(a) 
  

Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti 

českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze 

vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy 

považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 
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Sebehodnocení 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho 

úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a 

objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci 

klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní 

hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro 

žáka motivační do dalšího období. 

     

Výstupní hodnocení 

Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o 

možnostech žáka a jeho nadání 

                                  předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka 

                            chování žáka v průběhu povinné školní docházky 

                            dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka 

Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní 

docházku. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku, 

jestliže se hlásí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je 

jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je žákovi vydáno 

výstupní hodnocení do 30. října. 

Slovní hodnocení 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím 

programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení 

popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka , které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím 

a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich 

vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a 

naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným 

neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

  

Komisionální přezkoušení 

  

 Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu 

ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad 

 Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

o předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím 

daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

o zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný 

vyučující daného předmětu, 

o přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 

stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví 

komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo 

stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem 

žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se 

žákovi vydá nové vysvědčení. 

 O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy 
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 Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných 

důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

 Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 

 Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

Opravná zkouška 

  

 Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel 

školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

 Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně 

nejvýše ve dvou předmětech 

 Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se 

žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník. 

 Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku 

 O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který se bez 

vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je 

klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný. 

  

Přezkoušení 

  

Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o 

komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o 

komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. 

Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je 

nepřípustné. 

  

Dodatečná zkouška 

  

Dodatečnou zkoušku koná žák: 

 který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné 

zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení 

prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí. 

 který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné 

zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného školního roku, 

nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů 

nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník. 

 který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání 

s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh 

vyučujícího daného předmětu. 

Postup do dalšího ročníku 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 

stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým 

vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně 

základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již 

v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 
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Autoevaluace školy 

Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve  

škole.  Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a  §12 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 

15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

  

  

1. Oblasti autoevaluace 
 materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání 

 průběh vzdělávání 

 školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 

 výsledky vzdělávání 

 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání 

  

  

2. Cíle a kritéria autoevaluace 
      Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a 

realizaci dalšího rozvoje školy. 

Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok 

(jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok). 

  

3. Nástroje autoevaluace 
 rozbor dokumentace školy 

 rozhovory s učiteli, rodiči  

 dotazníky pro rodiče, žáky a učitele 

 srovnávací prověrky, dovednostní testy 

 hospitace 

  

  

4. Časové rozvržení autoevaluačních činností 

  
 hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku) 

 sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok (začátek škol. roku) 

 projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou (§ 9 vyhlášky č.15/2005 Sb.) (do 

konce září) 

 projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok (do konce října) 

 dovednostní testy žáků - Kalibro (podzim) 

 mapa školy – Scio (dle potřeby) 

 srovnávací prověrky (průběžně celý škol. rok) 

 dotazníky na klima školy (1x za 2 roky) 

  

Průběžně: rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady 
  


