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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 HISTORIE ŠKOLY 

Základní škola Duhová cesta, s.r.o. vznikla v roce 2010 v obci Chomutově jako alternativa ke 

státním školám. Nabízí výuku v menším počtu žáků ve třídách. Cílem školy je vytvářet pozitivní 

klima pro vzdělávání žáků a jejich seberealizaci. Rovněž nabízí individuální vzdělávání pro žáky na-

dané.   

Výuku zahájila 1. 9. 2010 otevřením prvního a druhého ročníku v prostorách Domu dětí a 

mládeže v Chomutově. V červenci 2011 se přestěhovala do budovy bývalé základní školy 

v Havlíčkově ulici, kde sídlí dosud. 

Na jaře 2012 byla v rámci zařízení zřízena mateřská škola, ta zahájila činnost v září 2012.  

V září 2013 v prostorách školy zahájily činnost školní kuchyň a jídelna. 

2.2 PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA 

Zřizovatelem školy je ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHOVÁ CESTA, s.r.o. zapsaná 

v Obchodním rejstříku jako právnická osoba. Vzhledem k tomu, že jejím zřizovatelem není stát ani 

obec, poskytuje na základě smluvního vztahu základní vzdělání za úplatu.  

 

2.3 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHOVÁ CESTA, je úplná škola s devíti postupnými ročníky, 
zpravidla se dvěma třídami v každém ročníku, školní družinou, školním klubem, mateřskou školou 
a školním stravovacím zařízením. 

Maximální kapacita školy je 400 žáků, kapacita školní družiny je 250 žáků, mateřské školy 65 dětí, 
školní jídelny 600 strávníků. 
 

2.4 UMÍSTĚNÍ ŠKOLY 

Budova školy se nachází v oblasti Horní Vsi v Chomutově. Je situována v prostředí zástavby 
rodinných domků. Školu obklopuje z jedné strany malý parčík, který vytváří příjemné prostředí ze-
leně, z druhé strany pak velké sportovní hřiště. Blízko školy je také školní zahrada, kterou mohou 
žáci využívat při výuce pracovních činností. 

Škola je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. 

2.5 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Vedení školy tvoří ředitelka a zástupkyně ředitelky, které zároveň zastávají funkci výchovného po-

radce a koordinátora prevence. Schází se pravidelně týdně.  

Pedagogický sbor lze považovat za stabilizovaný. Kromě kmenových zaměstnanců spolupracujeme 

i s externisty. 

Pedagogové, až na výjimky, mají odpovídající kvalifikaci. Ti, kteří nesplňují kvalifikační podmínky, 

v současné době studují. V zájmu vedení školy je i další vzdělávání pedagogů. Prioritními oblastmi 

DVPP jsou moderní metody v didaktice předmětů, jazykové vzdělávání, osobnostní a sociální vý-

chova. 

 Nové pedagogy přijímáme podle aktuální potřeby. Naším cílem je vytvoření kreativního týmu. 

Při výběru pedagogů máme na zřeteli kvalifikovanost a aprobovanou. Dalším důležitým měřítkem 

je iniciativa, tvořivý přístup, nadšení pro práci se žáky a empatie. 
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2.6 CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ 

Absolventem školy je žák se zdravou sebedůvěrou, schopný otevřené komunikace a spolu-práce, 

který uplatňuje vlastní reálné sebehodnocení. 

Škola nemá spádovou oblast, vyhledávají ji rodiče, kteří pro své děti hledají jinou cestu ke vzdělá-

vání, s jinými přístupy, než nabízí škola tradiční. Vzhledem k menší kapacitě žáků ve třídách, je 

možno nabídnout individuální přístup, řadu herních aktivit, skupinové práce. 

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a nabízí možnost vzdělávání pro žáky 

nadané, které potřebuji individuální vzdělávací program. 

2.7 DLOUHODOBÉ ŠKOLNÍ PROJEKTY 

V průběhu vzdělávacího procesu je pro žáky připravena řada projektů, v rámci kterých si doplňují, 

procvičují a ověřují své vědomosti a dovednosti. Zároveň jsou upevňovány kompetence žáků a 

jsou realizována průřezová témata. 

Jsou to tyto projekty: 

 Poznej povolání svých rodičů (P1) – celoškolní projekt, ve kterém mohou děti spolupracovat 

se svými rodiči. Žáci se seznamují s různými druhy povolání, vytváří se u nich pozitivní vztah 

a úcta k práci druhých, uplatňuje se spolupráce rodina-škola. Projekt je součástí přípravy na 

povolání. Uplatňují se především Osobnostní, sociální výchova a morální výchova.  

 Jím jako… (P2) – celoškolní projekt zaměřený na zdravé stravování. Žáci se seznamují se zá-

sadami správného stolování, vyvážené stravy a „aranžování“ pokrmu. Prolíná předměty člo-

věk a jeho svět, pracovní činnosti, výtvarná výchova, informatika. Uplatňuje se především 

osobnostní a sociální výchova. 

 Jsme všichni z jedné planety (P3) – celoškolní projekt, prolíná předměty Prvouka, Člověk 

a jeho svět, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika. Týká se té-

mat z oblasti přírody, států, občanské, národnostní a rasové snášenlivosti. Uplatňují se pře-

devším Osobnostní, sociální a morální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Multikulturní výchova. 

 Rok v proměnách času (P4) – celoškolní projekt, prolíná předměty český jazyk, prvouka, vlas-

tivěda, přírodověda, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika. Za-

bývá se tématy z oblasti dějin, tradic a zvyků, literárních a kulturních památek. Uplatňuje se 

především Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní a Mediální výchova. 

 Jde o život? (P5) – celoškolní projekt, realizován formou exkurzí a v předmětech jako jsou pr-

vouka, vlastivěda, přírodověda. Využívá témat z oblasti ekologie, integrovaného záchranného 

systému. Uplatňuje se Osobnostní, sociální a morální výchova, Environmentální a Mediální 

výchova. 

 Příště dokážu víc (P6) – celoškolní projekt zaměřený na rozvoj pohybových schopností a do-

vedností žáků. Uplatňuje se především Osobnostní, sociální a morální výchova.  
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2.8 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

Škola se zapojila do projektu EU – Peníze školám. V budoucnosti by se ráda zapojila i do dal-

ších možných projektů. 

2.9 SPOLUPRÁCE S RODIČI A ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI 

Škola pokládá komunikaci a spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupci za jeden ze základ-

ních prostředků k dosažení úspěšnosti žáků. Tím, že jsme školou s menším počtem žáků, snáze se 

vytvářejí pozitivní vztahy a důvěra mezi rodiči, pedagogy a žáky. 

Učitelé jsou zákonným zástupcům žáků k dispozici ke konzultacím ve formě osobní, telefonické i  

e-mailové komunikace. Základní informace zákonní zástupci žáků získávají ze zpráv v žákovské 

knížce. Dále jsou o vzdělávání žáků informováni při třídních schůzkách svolávaných čtvrtletně a 

v konzultačních dnech. Rovněž mají zákonní zástupci žáků možnost seznámit se s akcemi školy 

prostřednictvím internetových stránek. Své připomínky nebo stížnosti mohou také vyjádřit písem-

ně formou sešitů třídních učitelů. 

Jedenkrát do roka škola rodičům nabízí neformální setkání formou víkendového pobytu 

s dětmi a učiteli, kde se mohou navzájem blíže seznámit a diskutovat nad plány a chystanými 

změnami ve škole. 

Zároveň škola blíže spolupracuje s rodiči v rámci projektu „Poznej zaměstnání svých rodičů“, 

v rámci kterého si připravují vhodnou formu seznámení dětí se svým povoláním a v jedné vyučo-

vací hodině pak s dětmi, za asistence učitele, pracují nebo zprostředkují dětem exkurzi v místě 

svého zaměstnání. 

V souladu se zákonem je ve škole zvolena školská rada, která se také podílí na činnosti školy. 

Školskou radu tvoří zástupci rodičů a zástupci učitelů. 

2.10 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI INSTITUCEMI A DALŠÍMI SUBJEKTY 

Škola průběžně spolupracuje s dětskou Menzou ČR a Centrem nadání. Ve spolupráci s těmito 

institucemi pořádá Dny her, při kterých mohou rodiče nechat diagnostikovat své děti. 

Úzce škola spolupracuje s PPP Chomutov a Kadaň při tvorbě individuálních plánů pro žáky, 

v případě nutnosti, při řešení vzdělávacích a kázeňských problémů. 

V rámci uvedených institucí využíváme nabídky pro proškolování a další vzdělávání pedago-

gických pracovníků. 

Rovněž škola spolupracuje s Policií ČR. 

2.11 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

V současné době škola hledá možnosti zahraniční spolupráce. 

2.12 SERVISNÍ SLUŽBY 

Škola nabízí služby školní družiny, kde žáci pobývají před zahájením vyučování a po jeho 

ukončení. V rámci družiny je žákům nabízena různorodá škála aktivit a je připraven koncepční pro-

gram, ve kterém si mohou nenásilnou a hravou formou procvičovat učivo. Vzdělávací pro-gram 

družiny je přílohou ŠVP „Duhová cesta“. 

Při školní družině pracují pravidelné zájmové kroužky (např. hudebně dramatický, sportovní 

kroužek, výtvarný, taneční, deskové hry, modelářský), které se dle zájmu dětí, materiálních a per-

sonálních zdrojů případně mírně obměňují.  

Dále škola nabízí využívání volného času ve školním klubu.  
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3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

Motto: 

Nechceme žáky omezovat, chceme jim vytvořit prostor k tomu, aby si našli svou cestu 

životem. Cesty života jsou různé… tak jako barvy duhy. 

Duha je chápána jako symbol jednoty v pestrosti a rozličnosti, proto naše „duhová ces-

ta“ má být dobrodružnou a objevnou cestou za různorodostí, jedinečností, ale zároveň 

za souladem a pohodou. 

Hlavním záměrem je vytvořit pro děti a rodiče školu, kterou budou rádi navštěvovat, kde se 

budou dobře cítit. Zajímavým a pestrým vzdělávacím programem chceme děti připravit do života. 

Jen člověk se zdravou sebedůvěrou a sebepojetím může prožít šťastný a plnohodnotný život. Pro-

to rozvíjíme žáky všestranně a navíc podporujeme rozvoj talentu žáků.  

Zaměřujeme se na rozvoj nejen intelektového nadání, ale také podporujeme rozvoj dítěte v oblas-

ti hudební, výtvarné či dramatické.  

I když nejsme škola se sportovním zaměřením, snažíme se rovněž nezanedbávat sport a po-

hybové aktivity. Ve škole pracuje pedagog, který je instruktorem plavání, lyžování a bruslení. 

 

3.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY 

Abychom mohli lépe dosahovat vytčených cílů, umožňujeme vzdělávání ve třídách s menším po-

čtem žáků. Při vzdělávání menšího počtu žáků se mohou více využívat netradiční metody a je lépe 

zajištěn individuální přístup k jednotlivým žákům. 

Cílem školy je: 

 vytvářet pozitivní, přátelské a podnětné prostředí, ve kterém se žáci budou cítit spokojeni. 

 zajistit kvalitní vzdělání zaměřené na další studium a jeho využití v praktickém životě. 

 vytvářet podmínky k aktivnímu učení a k rozvoji osobnosti žáků. 

 zaměřovat vzdělávací metody a formy práce na vytváření a rozvíjení průřezových klíčo-

vých kompetencí. 

 podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci a podněcovat je, aby se projevovali 

jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti. 

 učit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 

 rozvíjet vnímavost, ohleduplnost a toleranci žáků k jiným lidem, ohleduplnost k prostředí 

a přírodě. 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných je organizováno formou individuálního vzdělávacího 

programu, prostřednictvím zadávání speciálních úkolů, zapojováním do samostatných a rozsáhlej-

ších prací a projektů, vnitřní diferenciací žáků v některých předmětech. 

Škola podporuje rozvoj fyzického a psychického zdraví, zdravý životní styl. 
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Škola vytváří podmínky pro rozvoj schopností žáků ve volnočasových aktivitách a nepovinných 

předmětech. 

3.3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

Hlavní prioritou při realizaci ŠVP „Duhová cesta“ je vytvoření klíčových kompetencí 

u žáků na co nevyšší možné úrovni. 

Naším cílem je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosa-

žitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 

Jednotlivé kompetence jsou vytvářeny a rozvíjeny průběžně ve všech vzdělávacích oblastech, 

ve vyučovacích hodinách i mimo ně a všemi pedagogickými pracovníky. 

Všechny klíčové kompetence jsou rozvíjeny individuálně podle osobnosti žáka. 

Při rozvoji a vytváření klíčových kompetencí jsou uplatňovány tyto společné postupy: 

 žáci se učí pracovat s různými zdroji informací (v tištěné a elektronické podobě, videofilmy, 

grafické ukázky, atd.) 

 žáci pro získávání informací mají k dispozici školní knihovnu, mají možnost využívat počítače 

s připojením na internet 

 formou laboratorních prací se žáci učí prakticky využívat své získané znalosti a dovednosti 

 žáci se účastní vzdělávacích a kulturních pořadů, které jsou zaměřeny na rozvoj všeobecného 

přehledu, komunikačních a sociálních kompetencí 

 žáci se účastní tematicky zaměřených exkurzí a projektů, kde si doplňují a zároveň ověřují své 

získané poznatky 

 mimo klasických metod a forem práce pedagogové využívají nové, moderní trendy výuky 

(např. skupinové a projektové výuky, kritického myšlení, výuky dramatem, výuky podporova-

né programy atd.), které vytváří vhodné podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí u žáků 

 pedagogové se rovněž formou seminářů, samostudia a celoživotního vzdělávání seznamují 

s novými aktivizačními prvky a formami práce. 
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KOMPETENCE K UČENÍ 

Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své učení, pomáháme jim zažít úspěch, motivujeme je 

k dalšímu učení 

 vytváříme podmínky pro osvojení různých strategií učení 

 upřednostňujeme tvořivé postupy ve výuce 

 umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich 

tvořivost 

 během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací 

 ve výuce využíváme co nevětší počet zdrojů informací 

 vedeme žáky k samostatnosti, schopnosti rozhodnout se a zodpovědnosti za výsledek práce 

 učíme žáky vlastnímu objektivnímu sebehodnocení a hodnocení práce druhých 

 učíme žáky pracovat s chybou  

 učíme žáky využívat získané dovednosti, znalosti a schopnosti při různých praktických činnos-

tech důležitých pro život 

 vedeme žáky i zákonné zástupce k tomu, že cílem není známka, ale získané znalosti a doved-

nosti 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi, respektujeme individuální tempo. 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 podněcujeme žáky k různým způsobům řešení, rozvíjíme jejich originalitu 

 vedeme je ke schopnosti rozhodnout se a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost 

 při řešení problémů učíme žáky využívat moderní techniku a různé informační zdroje 

 podporujeme týmovou spolupráci při hledání řešení problémů 

 učíme žáky předcházet možným problémům a zároveň na různé problémové situace pohlížet 

s určitým nadhledem 

 učíme žáky zvládat různé situace při školních i mimoškolních aktivitách 

 učíme žáky aktivně se podílet při projektových činnostech na všech jejich fázích – plánování, 

přípravě, realizaci i hodnocení. 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

 učíme žáky naslouchat a komunikovat s okolním světem i v různých sociálních vztazích (mezi 

žáky různých ročníků, s učiteli, ostatními zaměstnanci školy, lidmi různých věkových katego-

rií), vedeme je k empatii 

 rozvíjíme komunikační dovednosti v mateřském i cizím jazyce 

 seznamujeme žáky s různým typem prezentací, pracujeme se všemi dostupnými zdroji, ve-

deme je k pozitivnímu přístupu prezentace své osoby, školy, města atd. 

 učíme žáky komunikovat prostřednictvím výpočetní techniky 

 velký důraz klademe na práci s textem a informacemi 

 využíváme komunikativního kruhu k zahájení vyučování 
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 učíme žáky obhajovat a argumentovat svůj názor vhodnou formou a zároveň poslouchat ná-

zor jiný 

 organizujeme projekty napříč školou, při kterých se setkávají a spolupracují žáci různých tříd 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární či nezdvořilé projevy chování 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace v obtížných či krizových situacích. 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní jiných  

 vedeme žáky od prvního ročníku pracovat v různorodých skupinách, učit se vzájemnému re-

spektu i respektu k zaměstnancům školy  

 učíme žáky zastávat a rozlišovat různé role v týmu 

 průběžně pracujeme se sociálními vztahy ve třídách i celé škole, učíme žáky ohleduplnosti 

a úctě k druhým, společně se snažíme vytvářet příjemnou a pozitivní atmosféru školy 

 bojujeme proti šikaně a učíme děti, jak se těmto situacím bránit a pomáhat druhým při bez-

práví 

 vedeme žáky k toleranci a pomoci handicapovaným  

 učíme žáky vyjádřit svůj názor i vyposlechnout názor jiný, vedeme je k respektování různoro-

dosti skupiny 

 podporujeme zdravou sebedůvěru žáků, nabízíme pestrou škálu činností tak, aby každý žák si 

mohl najít oblast, ve které bude cítit sebeuspokojení a sebeúctu 

 vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel 

 seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, zdokonalujeme jej z hlediska práv a povinností 

žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy. 

 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své po-

vinnosti 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, kteří si plní své povinnosti, uplatňují svá práva a 

respektují práva druhých 

 vedeme žáky k odpovědnosti za svůj život a k ochraně svého zdraví 

 vychováváme žáky k ohleduplnosti, toleranci a úctě druhých a schopnosti účinně pomoci 

v různých situacích  

 v případě nutnosti otevřeně, spolu s odborníky, rodiči a dětmi, řešíme projevy patologického 

chování 

 snažíme se předcházet a netolerujeme žákům projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 při hodnocení využíváme prvky pozitivní motivace 

 ve vyučování a v tematických projektech se zabýváme aktuálními společenskými problémy 

 nabízíme žákům celou řadu aktivit v rámci školní družiny a školního klubu jako vhodnou for-

mu využívání volného času 

 upevňujeme u žáků pozitivní formy chování při školních a mimoškolních aktivitách 

 udržujeme společné školní rituály posilující společenství- společné zahájení školního roku, 

školní Vánoce, akademie udělování školních cen 

 podílíme se na kulturním a sportovním životě našeho města 
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 vedeme žáky k aktivní ochraně životního prostředí, jednou z forem je třídění odpadů ve ško-

le. 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

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

domosti a dovednosti při profesní orientaci 

 rozvíjíme u žáků pozitivní vztah ke své práci i k práci druhých 

 žáci jsou při práci vedeni k dodržování vymezených pravidel, k plnění svých povinností a zá-

vazků 

 učíme žáky dbát o svou bezpečnost a neohrožovat bezpečnost druhých 

 učíme žáky při práci používat vhodné materiály, nástroje a technologie   

 seznamujeme žáky s pravidly bezpečnosti při různých aktivitách a akcích v rámci vyučování 

i v období volna a prázdnin 

 vytváříme pro žáky podnětné pracovní prostředí 

 zapojujeme žáky do výzdoby školy, realizace výstav a prezentací pro veřejnost, svou prací se 

podílejí na zlepšení školního prostředí 

 žáci samostatně pracují v jednoduchých projektech 

 nabízíme žákům pohled na různé profese a jejich uplatnění na trhu práce 

 fundovaně a otevřeně pomáháme při výběru následného vzdělávání vzhledem k možnostem 

a schopnostem žáků   

 při výběru budoucího zaměstnání žáků spolupracujeme s PPP a Úřadem práce. 
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3.4 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Škola svou koncepcí a malým počtem žáků ve třídách vytváří příznivé podmínky pro práci se 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Při zabezpečení vzdělávání těchto žáků se vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláš-

ky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáků nadaných, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Integrovaní žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP). Na tvorbě a re-

alizaci IVP se podílí speciální pedagog, třídní učitel, výchovný poradce a další pedagogičtí pracov-

níci ve spolupráci s pracovníky odborného poradenského pracoviště. S individuálním plánem jsou 

seznámeni zákonní zástupci žáků, neboť pro realizaci učebního plánu je důležitá úzká spolupráce 

s rodinou. 

O zařazení žáka rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců žáka na zá-

kladě lékařského a speciálně pedagogického vyšetření s přihlédnutím k možnostem školy. 

Škola se snaží usnadnit těmto žákům vzdělávání využitím vhodných metod a forem práce, 

rozvíjet jejich osobnost (sebedůvěru, volní vlastnosti, komunikativní dovednosti, motivaci). 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP a IVP: 

 Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenské-

ho zařízení. 

 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 

poradenského zařízení. Na základě tohoto doporučení pak škola zpracovává IVP. Na úrovni 

IVP je možné na základě doporučení odborného pracoviště v rámci podpůrných opatření 

upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl za-

jištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání 

směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. 

 K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůr-

nými opatřeními od třetího stupně. Části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů 

lze nahradit jinými obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze na-

hradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje možnostem žáků.  

V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího a čtvrtého stupně lze v souvislosti 

s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální ča-

sové dotace vzdělávacích oborů. 

 Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů 

může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazovaná do IVP na 

doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence.   

 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením jsou zohledňována jejich specifika:  

 problémy v učení – čtení, psaní, počítání 

 nepřesné vnímání času 

 obtížné rozlišování podstatného a podružného 

 neschopnost pracovat s abstrakcí 

 snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou 
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 problémy s technikou učení 

 problémy s porozuměním významu slov 

 krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost 

 nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy 

a vnímat souvislosti 

 

Při vzdělávání žáků s SPU či rizikem jeho rozvoje se uplatňují základní podpůrná opatření:  

 respektování aktuální úrovně čtenářských dovedností (např. nechat dítě slabikovat) 

 omezení hlasitého čtení; volba textu dle úrovně čtení, procvičení obtížnějších slov předem 

 procvičování orientace v textu  

 respektování pomalejšího tempa, nehodnocení toho, co žák nestihl, krácení požadovaných 

úkolů 

 při opisu a přepisu průběžná kontrola, zda žák správně čte předlohu 

 při opravě diktátu poskytnutí delšího času na kontrolu, pomoc žákovi se čtením 

 v písemných testech volba jednoduchých kratších zadání, pomoc s četbou instrukcí; ověření, 

zda žák rozumí instrukcím 

 upřednostnění ústního ověřování, doplňovacích cvičení 

 v naukových předmětech využívání sluchových postupů (hlasité čtení, audiozáznamy, počítač, 

práce s tablety a s interaktivní tabulí..) 

 multisenzorický přístup – zapojení co nejvíce smyslů v kombinaci se slovem, pohybem, rytmi-

zací 

 nesrovnávat s ostatními spolužáky (ne výkonnostní tabulky) 

 pomáhat dítěti přijímat omezení, které porucha přináší   

 podpora nejen výkonu, ale i snahy, drobných dílčích úspěchů  

 přizpůsobení délky a náročnosti DÚ obtížím dítěte 

 vyjádření podpory, nabídka pomoci, zjištění reedukace 

 možnost používání pomůcek (čtecí okénko, záložka s výřezem, přehledy učiva…) 

 

Podpůrná opatření v oblasti obtíží chování:  

 spolupráce 

 předvídání problémů, které dítě může mít 

 opakování pokynů 

 časté chválení dítěte 

 předvedení pravidel 

 rozdělení úkolů do menších celků, které žák zvládne 

 poskytnutí únikové cesty (např. klidného místa) 

 udržení přiměřené hladiny stimulace (nabídka řady alternativních činností) 

 dodržování předem známého rozvrhu 

 jasné vymezení očekávání  

 

Žákům tělesně postiženým škola zajišťuje: 

 změny v učebním plánu dle doporučení odborníků 

 individuální diferencovaný přístup v hodině 

 tolerantní hodnocení odpovídající možnostem žáka 
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 pozitivní přístup k žákům 

 dle potřeb a možností práci s osobním asistentem 

 práci s kolektivem třídy na přijetí a vzájemné komunikaci 

 maximální využití dostupných didaktických a kompenzačních pomůcek ve vyučování 

 spolupráci s poradenským pracovištěm, v případě potřeby společné konzultace 

 toleranci osobního tempa 

 možnost kompenzace znevýhodnění jinými činnostmi, ve kterých je žák úspěšný. 

 

3.4.1. Zabezpečení vzdělávacích potřeb žáků s podpůrným opatřením v I. stupni 

Jedná se o žáky, kteří vykazují mírné či přechodné obtíže ve vzdělávání, které lze zvládnout mír-

nými úpravami v režimu výuky a školní přípravy.  Jejich navržení, realizace a vyhodnocení je 

v kompetenci školy. 

Východiska pro nastavení podpory: 

 pozorování žáka v hodině,  

 rozhovor se žákem či zákonným zástupcem 

 ústní prověřování znalostí a dovedností 

 písemné zkoušky 

 analýza procesů, výkonů a výsledků činností (s důrazem na kvalitativní rozbor) 

 didaktické testy 

 portfolio žákovských prací 

 kvalita spolupráce dítěte, jeho motivace ke školní práci  

 reflexe rozboru výsledků žákovy práce a hodnocení 

 analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického přístupu 

V první fázi škola využije podpůrných opatření v rovině přímé podpory individualizované pomoci 

učitelem ve výuce.  

Podpůrná opatření v rovině individualizované pomoci učitele: 

 úpravy v organizaci práce se žákem 

 úpravy metod výuky 

 úpravy způsobu hodnocení žáka 

 poskytnutí pomůcek pro vzdělávání, které nevyžadují další finanční prostředky 

 

Pokud přímá podpora ve výuce nebude postačovat, škola přistoupí k vytvoření Plánu pedagogické 

podpory (PLPP). Ten sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu ve spo-

lupráci s výchovným poradcem a vyučujících, kteří se podílejí na vzdělávání žáka. S plánem je se-

známen žák, zákonní zástupci žáka, všichni vyučující a další pedagogičtí pracovníci podílející se na 

provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP všichni potvrdí svým podpisem.  

Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními průběžně vyhodnocuje. 

V případě potřeby třídní učitel za metodické podpory výchovného poradce PLPP průběžně aktuali-

zuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahá-

jení poskytování podpůrných opatření výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou 

k naplnění stanovených cílů. Pokud jsou dostatečná, pedagogičtí pracovníci dále pokračují v jejich 

realizaci a úpravách dle potřeb žáka. Pokud zvolené strategie nepovedou k pozitivním změnám 
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v práci se žákem, výchovný poradce doporučí zákonným zástupcům žáka využití poradenské po-

moci školského poradenského zařízení. 

  

  Plán pedagogické podpory obsahuje: 

 charakteristiku žáka a jeho obtíží: silné, slabé stránky, popis obtíží, pedagogická, případně 

speciálně pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání žáka, aktuální zdra-

votní stav, další okolnosti ovlivňující nastavení podpory 

 stanovení cílů rozvoje žáka plánem podpory 

 podpůrná opatření ve škole: metody výuky a jejich specifikace, organizace výuky, hodnocení 

žáka, pomůcky, požadavky na organizaci práce učitele/ů 

 podpůrná opatření v rámci domácí přípravy 

 podpůrná opatření jiného druhu: zohlednění aktuální zátěžové situace v rodině či škole - 

vztahové problémy, postavení žáka ve třídě apod. 

 vyhodnocení účinnosti PLPP- posouzení cílů podpory a jejich naplnění 

 informace o seznámených osobách  

 případně informace o předání plánu školskému poradenskému zařízení 

 

Důležitá je spolupráce se zákonnými zástupci žáka. Role zákonných zástupců: 

 podpora žáka v oblasti domácí přípravy na základě konzultace s vyučujícím 

 zajištění základních podmínek pro úspěšnou domácí přípravu (přiměřený denní režim, klid na 

domácí práci, organizace pracovního místa) 

 emoční podpora žáka při zvládání nároků školy 

 spolupráce při vyhodnocování podpůrných opatření 

 nastavení kontrolních mechanismů pro práci s žákem 

 posílení motivace žáka 

3.4.2. Podpora v podobě vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu 

V případě, že opatření vyplývající z Plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující, výchovný 

poradce doporučí zákonnému zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení. Škola 

bezodkladně předá PLPP tomuto zařízení. 

Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího plánu 

(IVP), zákonný zástupce podá žádost (spolu s doporučením ŠPZ) o vzdělávání dle IVP. Ředitelka 

školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 

Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci 

odpovídá výchovný poradce. IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených před-

mětů. Podklady kontroluje výchovný poradce a konzultuje je se školským poradenským zařízením. 

IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení.  

S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. Zákonný zástupce stvrdí se-

známení s IVP podpisem informovaného souhlasu, ostatní zúčastnění IVP podepíší.  

Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vy-

hodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické podpory výchovného porad-

ce IVP průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 
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Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování IVP. Pokud jsou daná opatření do-

statečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.  

 

  Individuální vzdělávací plán žáka obsahuje:  

 Identifikační údaje žáka a jeho obtíží: silné, slabé stránky, diagnostika s cílem stanovení 

úprav ve vzdělávání žáka, aktuální zdravotní stav, další okolnosti ovlivňující nastavení pod-

pory 

 stanovení cílů jednotlivých předmětů- dlouhodobých a krátkodobých 

 formy a metody výuky – názor, materiální, manipulační a demonstrační pomůcky 

 materiální podpora –kompenzační pomůcky, speciální učební pomůcky, učební texty, pro-

gramy.. 

 hodnocení žáka 

 způsob spolupráce s rodinou – konzultační hodiny, mail… 

 podíl žáka na realizaci – návštěva reedukace, péče o svěřené pomůcky… 

 finanční zajištění – zdroje a určení výdajů 

 informace o pracovníku ŠPZ, který na tvorbě IVP spolupracuje 

 podpisy  

 

Na základě doporučení školského poradenského zařízení od třetího stupně podpory je pro tvorbu 

IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Ta se rozpracuje 

pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Obsah minimální doporučené 

úrovně, která je stanovena RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník je součástí školního vzdělávacího progra-

mu ve formě přílohy. IVP může být během školního roku upravován podle potřeb žáka.   

 

3.5 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

Škola svou koncepcí, zaměřením a malým počtem žáků ve třídách vytváří příznivé podmínky 

pro práci s mimořádně nadanými žáky. 

Při zabezpečení vzdělávání mimořádně nadaných žáků vycházíme ze zákona č. 561/ 2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů a Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.  

Žákům je umožněn individuálně upravený postup a tempo učiva, které jim vyhovuje a odpo-

vídá úrovni jejich dovedností a nadání. Učitelé v hodinách využívají formy diferencované práce. 

 V rámci některých předmětů (např. ve výuce cizích jazyků) probíhá výuka v diferencovaných 

skupinách podle úrovně dovedností žáků s možností přestupu mezi skupinami.  

Pracujeme s celým třídním kolektivem na vytváření pozitivních vztahů. 

 

Formy podpory: 

 individuální přístup 

 využívání alternativních meto a forem práce 

 obohacování učiva (v rámci RVP) 

 umožnění samostatné práce v hodinách a alternativních domácích úkolů 

 respektování aktuální úrovně znalostí a dovedností 
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 omezení opakování již zvládnutého učiva 

 vkládání do výuky učiva doplňujícího a rozšiřujícího 

 uplatňování pestrých didaktických přístupů ke zpracování učiva 

 volba práce s doplňkovými zdroji 

 podpora samostatné žákovské práce v oblasti práce s informacemi 

 umožnění vlastního pracovního tempa (rychlejší, pomalejší – k hlubšímu propracování úko-

lu) 

 tolerování projevů plynoucích z nedostatečné zátěže 

 respektování vlastních způsobů řešení problémů 

 nabídka úloh na rozvoj kritického myšlení a tvořivosti 

 podpora samostatného řešení problémů 

 vytvoření prostoru pro vlastní prezentaci dítěte 

 dle možností školy vzdělávání žáka ve vyšších ročnících v předmětech, v kterých vykazuje 

nadání 

 nabídka zájmových kroužků a podpora rozvoje spontánních zájmů 

 nabídka a podpora účasti v soutěžích a olympiádách 

 

Využití pomůcek: 

 alternativní učebnice a pracovní materiály 

 encyklopedie, odborná literatura 

 didaktické, deskové a karetní hry 

 speciální výukové počítačové programy 

 

3.6 VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ 

Občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, stejně jako ostatním cizincům, kteří mají 

trvalý pobyt na území ČR, přísluší přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek 

jako občanům České republiky. 

Dle potřeb škola zajišťuje vzdělávání těchto dětí: 

 individuálním přístupem 

 vytvořením individuálního plánu vzdělávání v Českém jazyce dle požadavků RVP 

 tolerancí osobního tempa 

 individuálním, diferencovaným přístupem ve vyučovacích hodinách 

 tolerantním hodnocením 

 úzkou spoluprací s rodinou 

 možností vysvětlení látky a doučování v odpoledních hodinách.  
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3.7 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE (ŠPS) 

3.7.1 Zmapování situace pro vytyčení cílů ŠPS 

Sociální a jiné okolí školy 

Škola se nachází v oblasti s dobrou infrastrukturou, v okolí jsou rodinné domky i panelová zástav-

ba. V rámci města je tato část považována za oblast s nižším výskytem rizikového chování, proto 

jsou rodiče ochotni dovážet své děti do zdejších škol i ze vzdálených míst. 

Rodiny žáků mají o vzdělávání a výchovu svých dětí zájem. Někdy je naopak kladen velký důraz na 

školní prospěch. Část dětí postrádá samostatnost odpovídající danému věku. 

V odpoledních hodinách škola nabízí pestrou škálu zájmových útvarů pro využití volného času. 

Škola dále navázala spolupráci s PPP Chomutov a Kadaň, s preventivním týmem policie ČR i Měst-

ské policie v Chomutově. 

 

Informace od učitelů 

Hodnocení situace s učiteli v oblasti rizikové chování ve škole probíhá průběžně a zvláště pak 

v rámci metodických sdružení, organizačních a pedagogických rad. I nadále je potřeba budovat a 

udržovat pozitivní klima školy a tříd. Jako základní se jeví soustavná komunikace s žáky a jejich zá-

konnými zástupci a okamžité řešení vzniklých problémů. Škola se zapojuje do preventivních pro-

gramů vyhlášených PPP v Chomutově a Krajským úřadem Ústeckého kraje. 

 

Informace od zákonných zástupců žáků 

Hodnocení situace se zákonnými zástupci žáků  v oblasti rizikového chování na škole průběžně 

probíhá při diskusi v rámci třídních schůzek a konzultačních hodin. Dle potřeby je možno využít i 

dotazníkové šetření. 

 

Informace od žáků 

Základní informace škola průběžně zjišťuje v rámci vzdělávání, komunitních kruhů a diskuzí. Žáci 
mají rovněž možnost využít schránku důvěry. V rámci hodnocení školy starší žáci hodnotí sami se-
be, prostředí školy, vztahy a jejich spokojenost. V případě potřeby může škola využít spolupráce 
s PPP při zjištění klimatu třídy, popř. jeho tvorby. 
 

3.7.2 Stanovené cíle ŠPS 

Dlouhodobé cíle vyplývající ze vstupních informací 

ŽÁCI: 

 Zajistit bezpečnost žáků ve škole. 

 Podpora sebedůvěry, aktivity, samostatnosti a hodnotových zájmů žáků. 

 Respektování pravidel slušného chování. 

 Vyvolat v žácích snahu o zdravý životní styl.  

 Ovlivňovat postoje žáků ohledně rizikových jevů. 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ: 
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 Podpořit jednotný přístup školy i zákonných zástupců žáků. 

 Pomoci zákonným zástupcům žáků při výchovně vzdělávacím procesu, který probíhá 

v domácím prostředí. 

 Zvýšit povědomí o různých oblastech rizikového chování. 

PEDAGOGOVÉ: 

 Vytvořit fungující preventivní tým. 

 Zvyšovat informovanost pedagogů v problematice rizikového chování. 

 Podporovat interaktivní učení. 

ŠKOLA JAKO CELEK I JAKO SOUČÁST OKOLÍ: 

 Vytvořit pozitivní sociální klima v rámci celé školy. 

 Zvyšovat povědomí o rizikovém chování i u ostatních zaměstnanců školy. 

 Navázat spolupráci s různorodými organizacemi ve městě, v kraji. 

 

Střednědobé cíle vyplývající z dlouhodobých cílů 

ŽÁCI 

 V rámci vzdělávacích oblastí dle RVP pro ZŠ, s využitím ŠVP, postupně dosáhnout dlouho-

dobých cílů. 

 Využívat spolupráci s neziskovými organizacemi, jejichž nabídka přispěje k plnění stanove-

ných cílů. 

 Podporovat vzájemnou spolupráci a pozitivní komunikaci mezi dětmi. 

 Rozvíjet schopnost řešit i případně nalézt pomoc při řešení problémů. 

 Zapojit žáky do zájmových kroužků a projektů organizovaných v daném období. 

 Využívat schránku důvěry. 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ: 

 Organizovat akce společné pro zaměstnance školy – rodiče – i žáky, s cílem zvýšit důvěru 

mezi zúčastněnými. 

 Nabízet zákonným zástupcům žáků konzultační hodiny, při kterých mohou řešit konkrétní 

problémy svého dítěte. 

 Různými metodami prohlubovat spolupráci se zákonnými zástupci žáků. 

PEDAGOGOVÉ 

 Podporovat činnost preventivního týmu na škole. 

 Při vzdělávání pedagogů využívat akreditované semináře, odborné knihy i časopisy, kon-

zultace u odborníků. 

 Podporovat práci třídního učitele s třídním kolektivem. 

 

ŠKOLA JAKO CELEK I JAKO SOUČÁST OKOLÍ 

 Organizovat společné akce pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance školy s cílem 

podpořit pozitivní sociální klima. 
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 Zapojovat všechny zaměstnance do akcí pro děti – důvodem je neformální seznámení zú-

častněných, navození přátelských vztahů s důrazem na úctu a ohleduplnost. 

 Při provozních poradách vyslechnout názory a problémy zaměstnanců, společně hledat 

řešení. 

 Domluvit konkrétní spolupráci s příslušnými organizacemi, úřady a neziskovými organiza-

cemi. 

 Hledat náměty řešení problémů u rodičů, provozních zaměstnanců i v okolí školy. 

 

Krátkodobé cíle vyplývající ze střednědobých cílů 

Krátkodobé cíle jsou konkrétními aktivitami a přispívají k realizaci vytyčených střednědobých cílů, 

jsou obsahem Minimálního preventivního programu a stanovují se na školní rok. 

 

3.8 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Jednotlivá témata daná  RVZP  jsou realizovaná v rámci začlenění do jednotlivých předmětů. 

Současně jsou naplňována formou dlouhodobé práce projektů školy, volitelných předmětů a zá-

jmových útvarů. 

Pro jednotlivá průřezová témata jsou v dokumentu ŠVP používány zkratky 

Osobnostní a sociální výchova- OSV 

Osobnostní rozvoj 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznávání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

Sociální rozvoj 

 Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Kooperace a součinnost 

Morální rozvoj 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

Výchova demokratického občana- VDO 

 Občanská společnost a škola 

 Občan, občanská společnost a stát 

 Formy participace občanů v politickém životě 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech- VMEGS 
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 Evropa a svět nás zajímají 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

Multikulturní výchova- MV 

 Kulturní diference 

 Lidské vztahy 

 Etnický původ 

 Multikulturalita 

 Princip sociálního smíru a solidarity 

Environmentální výchova – EV 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky života 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

Mediální výchova – MEDV 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Stavba mediálních sdělení 

 Vnímání autora mediálních sdělení 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

 Tvorby mediálního sdělení 

 Práce v realizačním týmu 
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3.9 PŘEHLED ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT VE VYUČOVÁNÍ NA I. STUPNI 

   
1.třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 

Osobnostní a 
sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 
Čj, M, Aj, Prv, Hv, Vv, 
Pč, Tv,P1, P2, P4 

Čj, M, Aj, Prv, Hv, Vv, 
Pč, Tv, P1,P2, P4  

Čj, M, Aj, Prv, Hv, Vv, 
Tv, P2, P4 

Čj, Vl,Př  Aj, M, Hv, 
Vv, Pč, Tv, Dv,P2, P4 

Čj,Vl,Př, M, Aj, Inf., 
Hv, Vv, Pč, Tv, P2, P4 

Sociální rozvoj 
Čj, M, Aj, Prv, Hv, Vv, 
Pč, Tv, P1, P2, P3 

Čj, M, Aj,Prv., Hv, 
Vv, Pč, Tv, P1, P2, P3 

Čj, Prv, Hv, Vv, Pč, 
Tv, P2, P3 

Čj, Vl, Aj, Hv, Vv, Pč, 
Tv, Dv, P2, P3 

Čj, Vl, Př, Aj, Inf., Hv, 
Vv, Pč, Tv, P2, P3 

Morální rozvoj 
Čj, M, Prv, Hv, Pč, 
Tv, P3, P5 

Čj, M, Prv,Hv, Vv, Pč, 
Tv, P3, P5 

Čj, Aj, Prv, Hv,VV, Pč, 
Tv, P3, P5 

Čj, Vl, Př, Hv, Vv, Pč, 
Tv, Dv, P3, P5 

Čj, Vl,Př, Aj, Inf., Hv, 
Vv, Tv, P3, P5 

Výchova demo-
kratického obča-

na 

Občanská společnost 
a škola 

Prv,  Čj, Prv   Dv  Vl 

Občan, občanská 
společnost a stát 

Prv,  Prv Prv Vl,Př, Dv Aj,Vl, Př 

Formy participace 
občanů v politickém 

životě 

    Prv Vl  Vl 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 

    Prv Vl Inf.,Vl 

Výchova k myš-
lení v evropských 

a globálních 
souvislostech 

Evropa a svět nás 
zajímá 

Aj, Hv Aj, Prv Aj, Hv Čj, Vl,Př, Aj, Hv M, Vl, Inf., Hv 

Objevujeme Evropu a 
svět 

P3 Aj, Prv, P3 Aj, P3 Vl, Př., P3 Inf.,Aj, Vl, Př, P3 

Jsme Evropané     Prv Vl, Př, Vv Vl, Př, P3 

Multikulturní 
výchova 

Kulturní diference Prv, Hv, P4 Aj, Prv, P4 Prv, Hv, P4 Čj, Vl, Př, Hv, P4 Čj, Aj,Vl, P4 

Lidské vztahy 
Čj, Prv, Pč, P3 Aj, Prv, Pč, P3 P3 Čj, Vl, Př, Dv, P3 Aj, Inf., Vl, Pč, P3 

Etnický původ Prv,  Prv   Vl, Př.  Vl 

Multikulturalita P3, P4 Prv, P3, P4 P3, P4 Vl,P3, P4 Vl, Hv, Vv, P3, P4 

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

Prv, P3 Prv, P3 P3 Vl, Dv, P3 Aj, Inf.,Vl, Hv, Vv, P3 

Enviromentální 
výchova 

Ekosystémy Aj, Prv, Pč Aj, Prv M, Prv  Př Aj, Př 

Základní podmínky 
života 

Prv, Pč Prv, Pč Prv, Pč Čj,M, Vl, Př, Pč Čj,M, Vl,Př., Pč 

Lidské aktivity a 
problémy životního 

prostředí 

M, Prv, P1, P5 M, Aj, Prv, P1, P5 M, Prv, Pč, P5 M, Vl, Př, Pč, P5 M,Inf.,Vl, Př, Pč, P5 

Vztah člověka a 
prostředí 

Prv, Hv, Vv, P5 Čj, Prv, Vv, Tv, P5  M, Prv, Tv, P5 Čj, Vl, Př, Vv, Tv, Dv, 
P5 

Inf.,Vl, Př,  Vv, Tv, P5 

Mediální výcho-
va 

Kritické čtení a vní-
mání med. sdělení 

  Čj, Hv, Vv M  M, Vl, Př Čj, M, Inf.,Vl, Př,  Hv,  

Interpretace vztahu 
med. sdělení a reality 

Vv Vv    Čj, Vl Čj, Inf., Vl 

Stavba med. sdělení     Prv Vl Inf., Vl, Př 

Vnímání autora med. 
sdělení 

  Čj  Čj, Vv, Čj, Dv Čj, Inf., Vl,Př, Hv 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti 

Prv  Prv   Vl, P4, P5 Inf.,Vl, P4, P5 

Tvorba med. sděle-
ní 

    VV Čj, Vl, Vv, Dv, P4, P5 Čj, Inf., Vl, P4, P5 

Práce v realizačním 
týmu 

    Vv Vv, Dv, P4, P5 Čj, Inf.,Vl, P4, P5 
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3.10 PŘEHLED ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT VE VYUČOVÁNÍ NA II. STUPNI 

   6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

Osobnostní a sociální 
výchova 

Osobnostní rozvoj 
Čj, Aj, M, Inf, D, Ov, F, 
Přs, Z, Hv, Vv, VkZ, Tv, 
Pch 

Čj, Aj, Nj, M, D, Ov, F, 
Přs, Z, Hv, Vv, VkZ, Tv, 
Ptm 

Čj, Aj, Nj, M, D, Ov, F, 
Ch, Přs, Z, Hv, Vv, Tv, 
Svp, Dv 

Čj, Aj, Nj, M, D, Ov, F, 
Ch, Přs, Z, Hv, Vv, Tv, 
Svp, MdV 

Sociální rozvoj 
Čj, Aj, Ov, F, Přs, Z, Hv, 
Vv, VkZ, Tv, Pch 

Čj, Aj, Nj, M, Ov, F, 
Přs, Z, Hv, Vv, Ptm, 
VkZ, Tv 

Čj, Aj, Nj, D, Ov, F, 
Přs, Z, Vv, Tv, Svp, Dv, 
Spč 

Čj, Aj, Nj,D, Ov, Z, Hv, 
Vv, Tv, Svp, MdV 

Morální rozvoj 
M,Aj,  Inf, Ov, F, Přs, Z, 
Hv, Vv, VkZ, Tv, Pch 

Čj, Aj, Nj, D, Ov, F, 
Přs, Z, Hv, Vv, Tv, VkZ, 
Ptm 

Čj, Aj, Nj, D, Ov, F, Ch, 
Přs, Z, Vv, Tv, Svp, Dv, 
Spč 

Čj, Aj, Nj, M, D, Ov, F, 
Přs, Z, Hv, Vv, Tv, Svp, 
MdV 

Výchova demokratického 
občana 

Občanská společnost a 
škola 

Ov, Tv Aj, VkZ, Tv Tv, Spč Ov, Tv 

Občan, občanská společ-
nost a stát 

Ov, VkZ Ov, Z Čj, Ov, Z, Tv D, Ov, Z, Vv 

Formy participace občanů 
v politickém životě 

D, Ov D, Ov, Z Čj, D, Ov Ov 

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 

rozhodování 

D Ov, Z  D, Z 

Výchova k myšlení v ev-
ropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 
Z, Hv, Vv Aj, Nj,  D, Z, vv Čj, Aj, Nj, D, Z, Hv, Vv, 

Konv 
Nj, D, Hv, Vv, Konv 

Objevujeme Evropu a svět 
Čj, Inf, D, Přs, Z Čj, Aj, Nj, M, D, Z, Hv  Čj, Nj, D, Z, Hv Nj, D, Hv 

Jsme Evropané 
 Nj, D, Ov Čj, , D, Ov, Z, Hv Ov, Konv 

Multikulturní výchova 

Kulturní diference D, Ov, Hv, Vv Aj, D, Ov, Z, Ov D, Aj, Hv, Vv, Konv Nj, D, Z, Hv, Vv, Konv 

Lidské vztahy Ov, VkZ Aj, D, Ov, Z, VkZ Čj, D, Ov, F, Z, Dv D, Ov, Z 

Etnický původ 
Ov Ov, Z Přs D, Hv 

Multikulturalita Čj, D, Hv, Vv Čj, D, Z, Vv Čj, Nj, Konv Ov, Hv, konv 

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

Ov Ov, Z Ov Ov, Z 

Environmentální výchova 

Ekosystémy Přs, Z Přs, Z  Přs 

Základní podmínky života 
Přs, Z, Pch F, Přs, Z  Ch, Přs, Z F, Ch, Přs, Z, Tv 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Přs, Z Aj, M, D, F, Přs, Z F, Ch, Z D, F, Ch, Přs, Z, Lab 

Vztah člověka a prostředí 
Přs, Z, Pch Ov, Přs, Z F, Ch, Z, Tv, Spč Aj, D, Ch, Přs, Z, Vv, 

Lab 

Mediální výchova 

Kritické čtení a vnímání 
med. sdělení 

Čj, Inf,  Čj, Aj, Ov Čj, Aj, Sp, Konv Čj, Hv, Konv, 
Lab,,MdV 

Interpretace vztahu med. 
sdělení a reality 

Čj, Vv Čj, Hv Hv Čj, Ov, Vv, MdV 

Stavba med. sdělení Čj, Inf Čj, Vv Čj,  Čj, MdV 

Vnímání autora med. 
sdělení 

Čj, Inf, Ov Čj, Hv, Vv Čj, Hv, Vv Čj, Hv, Vv, MdV 

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

Inf,  Ov Čj, Dv Čj, Přs, Hv, MdV 

Tvorba med. sdělení 
Čj, Inf, Vv, VkZ Čj, Aj, Z, Vv Čj, Aj, Vv, Dv,  Čj, Aj, Nj,Ov, Vv, Hv, 

MdV  

Práce v realizačním 
týmu 

Čj, Inf, Vv Čj, Aj, Z, Vv Čj, Aj, Dv, Vv, Konv  Čj, Ov, Přs, Z, Vv, Tv, 
Konv. MdV 
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4 Učební plán  

4.1 UČEBNÍ PLÁN PRO I. STUPEŇ 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obory 

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 
Disponibilní 
dotace 

Celkem 

Jazyk a jazy-
ková komu-

nikace 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk a lite-
ratura 

7 + 2 7 + 2 7 + 1 6 + 1 6 + 1 7 40 

Cizí jazyk Anglický jazyk 0 + 1 0 + 1 3 3 3 2 11 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 24 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika - - - - 1 - 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 1 + 1 2 - - 1 6 

Přírodověda - - - 1 + 1 2 1 4 

Vlastivěda    2 2  4 

Umění a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 - 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 - 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 - 10 

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

Dramatická výchova 
Dramatická výcho-
va 

- - - 0 + 1 - 1 1 

Týdenní časová dotace 
  

18 + 3 17 + 5 21 + 2 22 + 4 24 + 2 16 118 

 

13 hodin disponibilní dotace bylo využito na posílení povinné časové dotace v předmětech:  

- 7 hodin v českém jazyce 

- 4 hodiny v matematice ve 2. – 5. ročníku, v každém po hodině 

- 1 hodina v prvouce ve 2. ročníku 

- 1 hodina v předmětu Přírodověda ve 4. ročníku 

3 hodiny disponibilní dotace byly využity k zařazení předmětů: 

- 2 hodiny předmětu Anglický jazyk v 1.- 2. ročníku 

- 1 hodina dramatické výchovy ve 4. ročníku  
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4.2 UČEBNÍ PLÁN PRO II. STUPEŇ 

Vzdělávací ob-
last 

Vzdělávací 
obory 

Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
Disponibilní 

dotace 
Celkem 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
a literatura 

Český jazyk a lite-
ratura 

4 + 1 4 + 1 3 + 1 4 3 18 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3 0 12 

Další cizí 
jazyk 

Německý jazyk   2 2 2 0 6 

Matematika a její aplikace Matematika 3 + 2 4 4 + 1 4 + 1 4 19 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 1 - - - - 1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 1 + 1 1 8 

Občanská výchova 1 1 1 1   4 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 + 1 2 2 2 1 8 

Chemie    1 + 1 1 + 1 2 4 

Přírodopis 2 2 1 + 1 1 + 1 2 8 

Zeměpis 2 2 1 + 1 1 + 1 2 8 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 - 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 - 6 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví 1 1       2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 - 8 

Člověk a svět práce 

Pěstitelské práce 
a chovatelství 

1         1 

Práce s technic-
kými materiály 

  1      1 

Svět práce     1 0 + 1 1 2 

Volitelné předměty 

Informatika - - 

0 + 1 
  

- 

1 1 Sportovní činnosti  - -   - 

Konverzace 
v anglickém jazyce 

- - - 

Konverzace 
v anglickém jazyce 

 -  - -  

0 + 1 1 1 
Multimediální 

 výchova 
- - - 

Práce s laboratorní 
technikou 

 - -   - 

Povinná časová dotace   26 + 4 29 + 1 25 + 6 24 + 7 18 122 
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16 hodin disponibilní časové dotace bylo využito na posílení časové dotace v předmětech:  

- 3 hodiny v českém jazyce: v 6. – 8. ročníku po jedné hodině 

- 4 hodiny v matematice: v 6. ročníku 2 hodinami, v 8. ročníku a 9. ročníku 1 hodinou 

- 1 hodina v dějepisu v 9. ročníku 

- 1 hodina ve fyzice v 6. ročníku 

- 2 hodiny v chemii, po 1 hodině v 8. a 9. ročníku 

- 2 hodiny v přírodopisu: po 1 hodině v 8. a 9. ročníku 

- 2 hodiny v zeměpisu: po 1 hodině v 8. a 9. ročníku 

- 1 hodina ve Světě práce v 8. a 9. ročníku 

 
2 hodiny disponibilní časové dotace byly využity k zařazení volitelných předmětů: 

- 1 hodina k volbě předmětů Informatika, Sportovní hry nebo konverzace v Aj v 8. ročníku 

- 1 hodina k volbě předmětů Multimediální výchova, Konverzace v Aj nebo Práce s laboratorní 

technikou v 9. ročníku 

Nepovinné předměty a zájmové útvary jsou vyučovány nad rámec učebního plánu. 

Nabídka nepovinných předmětů a zájmových útvarů je závislá na možnostech školy a personálním 

obsazení. Je realizována v odpoledních hodinách v rámci činnosti školní družiny a školní klubu. 


