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1. Identifikační údaje  

 

Školní vzdělávací program: 

 

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU 

zpracovaný podle RVP ZV 

 

Název školy: 

 
Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, 

Valašské Meziříčí 757 01 

 

Adresa školy:  
Základní škola Valašské Meziříčí 

   Ţerotínova ul. 376 

   Valašské Meziříčí 

   757 01 

  

Ředitel školy:  
   Mgr. Milan Knápek 

 

Kontakty: 
tel.:  571 611 199 

fax:  571 621 568 

e-mail:  zszerotinova@zszerotinova.cz 

http:  www.zszerotinova.cz 

IZO :  600 149 586  

 

Zřizovatel: 
    Městský úřad Valašské Meziříčí 

    Náměstí 7 

    Valašské Meziříčí 

    757 01 

    tel.:  571 674 111 

    http:  www.valaskemezirici.cz 

 

Koordinátoři tvorby školního vzdělávacího programu: 
    Mgr. Lenka Danková 

    Mgr. Zdeněk Stromšík 

 

Platnost dokumentu:  
od 1. 9. 2014, čj.: OŘ – 52/2014 

                                                                                               

   …………………………….. 

                                                                                                               Mgr. Milan Knápek 

   

                                                 ředitel školy 

http://www.valaskemezirici.cz/
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2. Charakteristika školy 

 

 
Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376 je úplná základní škola.  Poskytujeme 

základní vzdělání dětem a mládeţi jiţ od roku 1978. Do školy docházejí ţáci nejen z různých 

obvodů Valašského Meziříčí ale i z okolních obcí. 

 

Velikostí patříme k menším školám ve městě, ale počtem ţáků se vyrovnáme prostorově 

velkým školám města. Budova školy je umístěna blízko centra města v klidné části mimo 

hlavní komunikace. V blízkosti školy je park Kozina, nábřeţí řeky Bečvy a sportovní zařízení 

jako koupaliště, letní a zimní stadion, krytý bazén, tenisové kurty.  

 

Díky skutečnosti, ţe má naše škola nejmenší spádovost dětí, kaţdý rok se snaţíme získat ţáky 

i z jiných obvodů, coţ nás motivuje k dalšímu zlepšování práce s dětmi a rodiči. 

V budově školy jsou vedle kmenových tříd odborné učebny pro výuku jazyků, učebny 

výpočetní techniky, interaktivní učebny, učebny pro školní druţinu. V současné době 

pracujeme na síťovém propojení všech tříd a kabinetů s připojením na internet. Záměr školy 

je zachovat 18-ti třídní školu (v ročníku dvě třídy) a uvolněné místnosti vyuţít pro odborné 

učebny a školní druţinu.  

 

Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou (moţnost výběru ze dvou jídel), tělocvična, 

posilovna a sauna. Sborovna školy je upravena na interaktivní učebnu s připojením na 

internet. Okolí školy tvoří dvě atria, školní sportovní areál s běţeckou dráhou, hřišti na 

házenou, volejbal a basketbal, stoly pro stolní tenis a travnatou plochou pro další sportovní 

aktivity dětí. Venkovní prostory vyuţívají pedagogičtí pracovníci i pro výuku jiných 

předmětů neţ tělesná výchova. 

Před hlavním vchodem do školní budovy je asfaltové nádvoří oddělené od veřejné 

komunikace a školního hřiště. 

 

Pedagogický sbor školy tvoří převáţně ţeny. Věkový průměr pedagogů se pohybuje kolem 40 

let. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je stoprocentní. Učitelé pracují v odborných 

sdruţeních, která vzájemně spolupracují. Ve sboru působí výchovný poradce, speciální 

pedagog a preventista sociálně patologických jevů. 

 

Vedení školy úzce spolupracuje s radou rodičů SRPDŠ, ve které jsou zastoupení rodiče ze 

všech ročníků na škole. Rada se schází přibliţně 4x během školního roku, popř. dle potřeby. 

Rada je vedením školy informována o činnosti ve škole, o výsledcích vzdělávání, záměrech a 

jejím dalším rozvoji. Rodiče mají moţnost se také vyjádřit k aktuálním problémům 

vzdělávání a výchovy dětí.  

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167a § 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Zřizovací 

listina Školské rady je vydaná městem Valašské Meziříčí na základě usnesení Rady města č. 

76/09 ze dne 15. 11. 2005. Školská rada má 3 členy a naši školu v ní zastupuje jeden 

zaměstnanec, zvolený pedagogickými pracovníky školy.   

V roce 2007 vzniklo Občanské sdruţení Za Školu Dobrého Startu. Podnět ke vzniku byly 

informace a snahy o zrušení školy. Je to dobrovolné seskupení rodičů a přátel školy. Zabývá 

se sledováním jednání městské rady, podporuje snahy za zachování školy, ale také se 

angaţuje při jejích akcích, pomáhá s organizací a podobně. 

Spolupráce s dalšími subjekty: 

Speciálně pedagogické centrum ve Zlíně  
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Pedagogicko-psychologická poradna ve Valašském Meziříčí - integrace ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Úřad práce – volba povolání 

Dětské krizové centrum valašské Meziříčí – pomoc problémovým ţákům 

Městská knihovna Valašské Meziříčí – besedy, nabídka kniţních novinek, pasování ţáků 1. 

ročníku 

TJ Valašské Meziříčí – pronájem tělocvičny, organizace lyţařských kurzů, zapůjčení atletické 

dráhy 

Policie ČR Valašské Meziříčí – besedy, ukázkové akce pro ţáky 

Městská policie Valašské Meziříčí – zajišťování akcí při MDD, ochrana areálu, pronájem 

tělocvičny 

Městské lesy Valašské Meziříčí – výsadba zeleně, stromky pro vánoční besídky, exkurze 

Nemocnice Valašské Meziříčí – besedy s lékaři, preventivní prohlídky 

Hasiči Valašské Meziříčí – exkurze, besedy pro děti 

DEZA Valašské Meziříčí – sponzor školy 

CABOT Valašské Meziříčí – sponzor školy 

POSAD Valašské Meziříčí - sponzor školy 

BONVER Valašské Meziříčí – sponzor školy 

ZŠ Šitbořice – druţební škola 

PF, SŠ – praxe budoucích učitelů a vychovatelů 

 

Škola se prezentuje také prostřednictví nejrůznějších médií – tisk, televize, webové stránky 

školy. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu  
 

 

Zaměření školy 

 

 

Jsme a chceme být školou „Dobrého startu“ s kvalitním základním vzděláváním. Nabízíme 

rovnocenný přístup ke vzdělání všem – nadaným i těm, kterým to moc nejde, zdravým i 

handicapovaným, staráme se o ţáky se zdravotním i sociálním znevýhodněním. 

Samozřejmostí je bezbariérový přístup do školy. Komunikace a vztahy školy s rodiči a 

veřejností jsou jedním z nejdůleţitějších témat pro školu a její vedení. Proto klademe důraz na 

dobrou spolupráci s Radou rodičů, organizování společných akcí.  

 

Učíme ţáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v praktickém ţivotě, 

zaměřujeme se a chceme více uplatňovat činnostní učení. Zavádíme do výuky efektivní 

metody – skupinovou, kooperativní výuku, rozvíjíme vzájemnou sounáleţitost, pomoc,  

týmovou práci,.. Snaţíme se rozvíjet přátelské vztahy mezi ţáky, podporujeme spolupráci a 

patronáty starších ročníků nad mladšími. Podporujeme výuku cizích jazyků, především 

anglického jazyka a to od prvního ročníku, pak i další volitelné cizí jazyky (Ruský a 

Německý). Výuku výpočetní techniky zabezpečujeme v odborných učebnách vybavených 

kvalitními počítači s internetem. Zařazujeme humanitní a přírodovědné odborné exkurze. 

Nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale podporujeme i ţáky s nadáním pohybovým, 

hudebním, výtvarným, estetickým či manuálním. Nabízíme krouţky pro všestranný 

harmonický rozvoj jedince, ať uţ ve sportovní oblasti – florbal, míčové hry, volejbal, atletika, 

tak také v přírodovědné oblasti – myslivecký krouţek, mezinárodní chemický krouţek – 

Debrujáři, rovněţ ve společenské oblasti – hra na flétnu, kytaru a bubny, country, výtvarný a 

keramický krouţek. 

 

Škola organizuje pro všechny ročníky školu v přírodě, lyţařský kurz (i s výukou 

snowboardu), letní tábor. Plavecký výcvik je určen pro ţáky 1. – 3. ročníku a adaptační kurz 

pro ţáky 6. ročníku. Dále zřizujeme pro své ţáky zájmové útvary, poskytujeme své prostory a 

vybavení k účelnému vyuţití pro činnost zájmových organizací dětí a mládeţe.  

 

Škola se účastní projektů „Recyklovaní“, Scio testy, Zdravé zuby. Jsme zapojeni do 

mezinárodního projektu charitativní organizace ADRA BangBaby. Uvaţujeme i o dalších 

mezinárodních projektech. 

 

Vzájemně spolupracujeme na vlastních školních projektech. Např. Vánoční zvonkování, Jarní 

čarování, Týden zdraví, „Plavby“ pro budoucí školáky, tematické dny (Strašidýlková den, 

Westernový den,..) a jiné. 

 

 

Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci se zdravotním 

postiţením, ţáci se zdravotním znevýhodněním a ţáci se sociálním znevýhodněním. 

 

V této oblasti škola postupuje podle paragrafu 16 školského zákona a vyhlášky 73/2005 Sb. o 

vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů 
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mimořádně nadaných. Je vyuţíváno podpůrných opatření, která jsou uvedena v § 1 odst. 2) a 

3) citované vyhlášky.  

 

Při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, ţáka, jeho 

zákonných zástupců a školského poradenského zařízení. 

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

výchovného poradce, speciálního pedagoga provádějícího ANP (ambulantní nápravnou péči) 

a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení budou 

spolupracovat při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro 

úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou ţáka. Za nutné také 

povaţujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků. 

 

Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č. 73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č.8. 

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

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

(architektonického řešení, moţnost asistenta pedagoga, počet ţáků ve třídě, zkušenosti a 

vzdělání pedagogického sboru, zabezpečení materiálně technickým vybavením školy, 

spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce se zákonnými zástupci apod.) i 

místním specifikům (dopravní obsluţnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné 

školy od bydliště dítěte a tak dále). 

 

 

Zásady komunikace učitele se zákonnými zástupci: 

 vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus) 

 dopřání dostatku času pro rozhovor se zákonnými zástupci (vhodnost vyuţití 

konzultačních hodin) 

 uvádění zdrojů svých informací (totéţ umoţnit zákonným zástupcům) 

 ujasnění si pojmů spolu se zákonnými zástupci (nastolení pravidel hry) 

 uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat se zákonnými 

zástupci moţné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zváţil, neţ se rozhodl takto 

reagovat) 

 snaha citlivě zákonným zástupcům poradit a nabídnout jim pomoc 

 

 

Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm povaţujeme: 

 seznámení všech pedagogů, popř. i spoluţáků, s daným postiţením ţáka (moţnost 

přednášek a konzultací vztahujících se k postiţení ţáka) 

 dohoda se zákonnými zástupci a odborným pracovištěm na moţnostech úzké 

spolupráce 

 pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu 

 vysvětlení a objasnění způsobu hodnocení ţáka (slovní hodnocení, moţnosti úlev) 

 zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek 

 zajištění odborné literatury 
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Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postiţení) 

 

 

Vzdělávání ţáků tělesně postiţených bude probíhat formou individuální integrace. Ţáci se 

budou vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů - ve spolupráci s SPC, popř. PPP. 

Učitel musí ţáky na přítomnost postiţeného spoluţáka předem připravit, stanovit pravidla 

chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování.  

Škola má bezbariérový vstup, v případě potřeby bude spolupracovat na zajištění dalšího 

odpovídajícího technického vybavení a didaktických pomůcek, pomůcek pro rozvoj 

manuálních dovedností, pro TV a relaxaci, kompenzačních pomůcek. 

Dle stupně postiţení budeme poţadovat přítomnost osobního asistenta. 

 

 

Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (ţáci zrakově a sluchově 

postiţení) 
 

 

Vzdělávání ţáků zrakově, popřípadě sluchově postiţených bude probíhat formou individuální 

integrace. Ţáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běţných tříd a na 

základě individuálních vzdělávacích plánů. 

V rámci individuálního přístupu k jednotlivým ţákům bude speciální péče zaměřena 

především na: 

• prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově a sluchově postiţených 

• zrakovou a sluchovou stimulaci 

• práci s optickými pomůckami  

• logopedickou péči 

• zdravotní tělesnou výchovu 

Podle stupně postiţení bude poţadována přítomnost osobního asistenta. 

Snahou školy bude zajistit podnětné prostředí, individuální přístup, vhodný materiál a 

technické vybavení, vhodné učební metody a logopedickou péči. 

 

 

Zásady práce pro ţáky se zdravotním postiţením: 

 respektování zvláštností a moţností ţáka 

 včasné poskytnutí speciální pomoci (čím dříve, tím lepší výsledek práce) 

 dodrţení jednotlivých vývojových etap (důleţité je „nepřeskakovat“) 

 utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry 

 zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek 

 uţívání speciálních metod a forem při práci 

 dodrţování zásady všestrannosti (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění 

kompenzovat i jinými činnostmi, v nichţ je úspěšné) 

 dodrţení zásady soustavnosti (snaha zapojit ţáka do všech vzdělávacích aktivit) 
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Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (ţáci se specifickými poruchami 

učení)  

 

 

Ţáky, u kterých se projevují příznaky vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem 

zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě 

vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. V případě, 

ţe pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje 

vývojovou poruchu učení s individuální integrací, je na ţádost zákonných zástupců dítěte 

vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku 

pracuje. IVP vypracovává třídní učitel s ostatními vyučujícími jednotlivých předmětů, ve 

kterých by se mohla diagnostikovaná porucha ţáka negativně projevovat.  

Těmto ţákům věnujeme po celou dobu školní docházky speciální pomoc a péči. Jsme si 

vědomi, ţe ţák s vývojovou poruchou učení se zařazením do běţné třídy se dostává do 

mimořádného postavení. Konkrétní přístupy k těmto ţákům stanovíme v IVP na základě 

doporučení z PPP. S nálezem odborného pracoviště jsou seznámeni všichni vyučující ţáka. 

Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volíme takové metody, formy a 

druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem ţáka a na něţ nemá porucha negativní vliv. Při 

klasifikaci těchto ţáků přihlíţíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí, respektujeme 

pracovní tempo dítěte, volíme vhodné pracovní a učební metody. Diktáty a písemné práce píší 

tito ţáci po předchozí přípravě. Pokud je to moţné, nezadáváme ţákům úkoly, v nichţ 

vzhledem k poruše nemohou přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jejich 

předpokladům – např. hlasité čtení před třídou nebo přemíra psaného textu u dysgrafiků. 

Klademe také důraz na ten druh projevu (ústní nebo písemný), ve kterém má ţák předpoklad 

podat lepší výkon. Ve vyučování vyuţíváme celou řadu pomůcek – čtenářské tabulky, cvičení 

pro dyslektiky, bzučák, kostky, audionahrávky, přehledy základního učiva, soupravy kartiček, 

slovníky, cvičení na interaktivní tabuli s názorným příkladem aj. 

Při hodnocení nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které ţák zvládl. Ve 

všech případech postupujeme individuálně s vyuţitím informací z odborných vyšetření a ve 

spolupráci se zákonnými zástupci. 

 

 

Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení: 

 kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků 

 podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky 

neporovnávat s ostatními 

 dodrţování častých přestávek, střídání pracovního tempa 

 odstranění rušivých vlivů při práci 

 navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci 

 vyhledávání činností, ve kterých můţe být ţák úspěšný 

 zařazení relaxačního cvičení 

Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důleţité získat pro spolupráci 

jejich zákonné zástupce, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, 

poskytnout jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě 

specifických poruch učení jejich dítěte. Škola se snaţí vytvářet podmínky pro klidnou práci, 

pravidelný reţim a moţnost relaxace. Důleţitá je vzájemná spolupráce vyučujících, třídního 

učitele, zákonných zástupců a výchovného poradce, zvláště jednotný přístup. 
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Vzdělávání ţáků s poruchami chování 

 

 

Jedná se o ţáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou 

nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. 

Tito ţáci se budou vzdělávat ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické 

poradny (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 ţáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo 

vyučování. Škola vytváří podmínky pro relaxaci, zapojení do sportovních aktivit a zájmových 

krouţků.  

Velmi důleţitá je spolupráce s rodiči, PPP, psychologem, popřípadě sociálním kurátorem. 

Vhodná řešení jsou volena často za osobní účasti zákonných zástupců.  

V této oblasti škola spolupracuje se Střediskem výchovné péče pro děti a mládeţ, s 

psychologem PPP, s dětským psychiatrem, ale i s odborem sociálně právní ochrany dětí.  

 

 

Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním 

 

 

Do této skupiny patří ţáci ze sociálně, kulturně a jazykově odlišného prostředí. Hlavním 

problémem bývá zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Při vzdělávání ţáků z 

kulturně a jazykově odlišného prostředí budeme věnovat pozornost osvojení českého jazyka, 

seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi.  

Ţáci, kteří přichází z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým 

postavením, bývají častěji ohroţeni sociálně patologickými jevy. Všem těmto ţákům bude 

věnována specifická péče, na které se budou podílet pedagogové školy společně s výchovným 

poradcem, školním metodikem prevence, školským poradenským zařízením, PPP, 

psychologem a sociálním kurátorem. 

 

 

Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním 

 v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů 

 zajištění skupinové nebo individuální péče 

 zajištění specifických učebnic a pomůcek 

 volba odpovídajících metod a forem práce 

 nastolení pravidelné spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm 

 vytvoření příznivého klimatu pro tyto ţáky ve školním prostředí 

 

Pokud to podmínky školy umoţňují, tak jsou ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

individuálně integrováni do běţných tříd. Podle doporučení PPP nebo SPC je třídním 

učitelem a dalšími vyučujícími zpracován IVP, který je přizpůsoben individuálním potřebám 

dítěte.  

 

 

Při zpracování IVP se snaţíme zabezpečit tyto podmínky:  

 respektovat individuální potřeby ţáka  

 zohledňovat zdravotní hlediska  
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 uplatňovat diferenciaci při organizování činností, stanovování obsahu, forem a metod 

výuky  

 podle moţností zabezpečit výuku předmětů speciálně pedagogické péče  

 zohlednit postiţení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání (např. 

uplatněním slovního hodnocení)  

 očekávané výstupy vzdělávacích oborů upravujeme tak, aby byly pro ţáka reálné a 

splnitelné, tomu je přizpůsoben i výběr učiva  

 v případě potřeby ve třídě pracuje asistent pedagoga. 

 

Po zpracování je IVP závazný pro všechny vyučující, ve druhém pololetí se provádí 

vyhodnocení. Výchovný poradce organizuje setkání zástupce PPP nebo SPC, zákonných 

zástupců, třídního učitele a případně i samotného ţáka. Zde projednáváme plnění IVP, 

spokojenost ţáka a případné další potřeby ţáka či rodiny. 

 

Spolupracujeme se speciálními pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickými 

poradnami. Všichni učitelé 1. a 2. stupně jsou poučeni výchovným poradcem a odborně 

seznámeni s přístupem k ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).  Pracujeme i s 

dětmi, které nejsou zařazeny mezi integrované ţáky, ale mají projevy specifické poruchy 

učení a chování. Důleţitá je nejen úzká spolupráce učitelů navzájem, ale zejména učitelů se 

zákonnými zástupci. Nezbytný je rovněţ tolerantní přístup, aby ţák mohl úkoly zvládnout. 

Tomu odpovídá přiměřené pozitivní hodnocení (pochvala i za projevenou snahu, malé 

pokroky).  

Specifické rysy má práce se ţáky s SVP na 2. stupni. Zatímco na 1. stupni je čtení, psaní a 

matematika cílem, na 2. stupni je prostředkem k osvojování dalších dovedností. Na 1. stupni 

převaţuje reedukace (rozvíjení psychických funkcí a základních dovedností pro úspěšné 

zvládnutí čtení, psaní). Na 2. stupni jsou reedukační cvičení uzpůsobena věku. Do popředí se 

dostává kompenzace (vyuţívání opravného programu na počítači, magnetofon, grafická 

znázornění, diktafon……). 

 

 

Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných 

 

 

Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání ţáků. Jejich zařazení do základního 

vzdělávání vyţaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování. V rámci vyučování 

projevují tito ţáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a 

svými znalostmi přesahují stanovené poţadavky. Umoţňujeme jim pracovat na počítači 

(vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvizy, 

záhady, problémové úlohy). V naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné 

úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni 

vedením a řízením skupin. Zvláště ţáci II. stupně se pravidelně účastní olympiád a soutěţí. 

Ţáci školy své znalosti a dovednosti také prezentují na veřejnosti (kulturní vystoupení). Na 

ţáky 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 … Ţákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější 

práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Ţáci 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 ţáci 

jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde ţák projevuje 
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největší zájem a talent. Ţáci jsou zapojováni do sportovních soutěţí, ať uţ v rámci školy nebo 

mimo ni.  

Velmi často se stává, ţe tito ţáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s 

pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme ţáky v osobnostní 

výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spoluţákům, k toleranci, ochotě 

pomáhat slabším. Není výjimkou, ţe vyniká-li ţák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 

 

Snaţíme se vytvářet podmínky pro rozvoj talentovaných ţáků. Nabízíme účast v různých 

soutěţích školního, městského i okresního charakteru, kde mají moţnost rozvíjet své nadání.  

Pro ţáky můţe být vytvořen individuální plán, nabídnuta rozšířená výuka a moţnost 

akcelerace. 

 

 

Aktivity školy 

 

 

Aktivně spolupracujeme s charitativní organizací ADRA zapojením do projektu Bangbaby. 

Podporujeme zdravý ţivotní styl pravidelným pořádáním sportovních akcí pro děti z celého 

města jako Běh přes dva mostky, Mikulášská laťka, spolupořádáme mezinárodní závody Běh 

městem Valašské Meziříčí. Zapojujeme se také do projektu na podporu zdraví a sportu – Coca 

Cola cup, Mc Donald cup, Street hockey a školních sportovních soutěţí v rámci Veřejně 

prospěšných projektů AŠSK ČR v daném školním roce. 

 

Škola se pravidelně účastní  - Matematického a přírodovědného klokana, Pythagoriády, 

olympiád v jednotlivých předmětech, soutěţí v anglickém jazyce (např. Basic Lingua), 

recitačních, literárních, výtvarných, pěveckých, dopravních a jiných soutěţí. 

 

Navazujeme na dobrou tradici naší školy a prezentujeme se veřejnosti prostřednictvím médií. 

Nadále rozvíjet silné stránky naší školy. 

 

Naším cílem je, aby tuto školu opouštěl ţák s kvalitním základem pro další celoţivotní 

vzdělávání a orientaci v praktickém ţivotě. 
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Výchovné a vzdělávací strategie školy vedoucí k naplnění klíčových 

kompetencí 
 

 

Kompetence k učení 

- motivujeme ţáky kladným přístupem k danému předmětu řešením zajímavých 

problémů, aktualizujeme dané situace 

- individuálním přístupem k ţákovi přispíváme k jeho budoucí profesionální 

orientaci 

- postupujeme od jednoduchého ke sloţitému, upevňujeme získané znalosti formou 

opakování 

- vyuţíváme metodu analýza – syntéza 

- podporujeme ţáky pochvalou, vyuţíváme formu dialogu, zpestřujeme učivo 

informacemi za sdělovacích prostředků 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

- na modelových příkladech ve svých předmětech učíme ţáky algoritmu řešení 

problémů 

- podporujeme originální způsoby řešení problémů 

- podporujeme zapojování ţáků do soutěţí podle jejich schopností a dovedností 

- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

- podporujeme vyuţívání moderní techniky při řešení problémů 

 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme ţáky k vyjadřování a formulování vlastních myšlenek a názorů 

- učíme ţáky naslouchat promluvám druhých, jejich respektování a vhodnému 

reagování na ně 

- pomáháme ţákům vyuţívat získané komunikativní  dovednosti a vytvářet vztahy 

pro kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

- vedeme ţáky ke kultivovanému projevu 

- podporujeme aktivní zapojení do tvorby školního časopisu 

 

 

Kompetence sociální a personální 

- vyuţíváme metodu skupinové práce, vedeme ţáky k vzájemné pomoci při učení 

- vedeme ţáky k respektování dohodnutých pravidel chování 

- učíme ţáky kriticky hodnotit práci 

- vedeme ţáky k toleranci a snášenlivosti 

 

 

Kompetence občanské 

- vedeme ţáky ke vzájemné spolupráci při organizaci školních a mimoškolních akcí 

- seznamujeme ţáky s našimi tradicemi, kulturním i historickým dědictvím 

- vedeme ţáky k respektování názorů druhých lidí a k odmítání násilí 

-    usilujeme, aby ţáci pochopili základní ekologické souvislosti a problémy 
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Kompetence pracovní 

- pestrou nabídkou krouţků ve škole podporujeme budoucí profesní orientaci ţáků 

- vedeme ţáky k bezpečné manipulaci s pracovními nástroji a předměty, které jsou 

ve škole běţně k dispozici 

- při školních i mimoškolních akcích seznamujeme ţáky s praktickým uplatňováním 

pracovních postupů 
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4. Učební plán 
 

4.1. Celkový učební plán 
 

 

 

Vzdělávací oblasti (obory) 

1. stupeň 2. stupeň 

 

RVP 

 

ŠVP 

Z 

toho 

DČD 

 

RVP 

 

ŠVP 

Z 

toho 

DČD 

Jazyk a jazykové komunikace 44 52 8 27 30 3 

            Český jazyk a literatura  40 5  18 3 

            Cizí jazyk – Anglický jazyk  12 3  12 0 

Další cizí jazyk – Německý jazyk 

                         -  Ruský jazyk 
-  - - 6 6 6 

Matematika a její aplikace 20 25 5 15 18 3 

Informační a komunikační technologie 1 1 0 1 4 3 

Člověk a jeho svět 12 13 1 - - - 

            Prvouka  5 0 - - - 

            Přírodověda  
8 1 

- - - 

            Vlastivěda  - - - 

Člověk a společnost - - - 11 12 1 

            Dějepis - - -  7 1 

            Občanská výchova - - -  5 0 

Člověk a příroda - - - 21 25 4 

            Fyzika - - -  7 1 

            Chemie - - -  4 1 

            Přírodopis - - -  7 1 

            Zeměpis - - -  7 1 

Umění a kultura 12 12 0 10 10 0 

            Hudební výchova  5 0  4 0 

            Výtvarná výchova  7 0  6 0 

Člověk a zdraví 10 10 0 10 11 1 

            Výchova ke zdraví  - -  3 1 

            Tělesná výchova  10 0  8 0 

Člověk a svět práce 5 5 0 3 3 0 

            Praktické činnosti  5 0  3 0 

Volitelné předměty - - -  3 3 
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4.2. Ročníkový učební plán  

 
 

 

Školní učební plán pro 1. stupeň 

 

 

Vzdělávací oblast 

Vzdělávací obor 

/Vzdělávací 

předmět/ 
1. 2. 3. 4. 5. 

Celkem 

předměty 

Z 

toho  

DČD 

 

    Jazyk a jazyková 

       Komunikace 

Český jazyk 8 8 9 8 7 40 5 

Anglický jazyk 1 2 3 3 3 12 3 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 5 5 5 5 5 25 5 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 1 2 2 0 0 5 0 

Přírodověda 0 0 0 
 

4 

 

4 

 

8 

 

1 
Vlastivěda 0 0 0 

Umění a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0 

Výtvarná výchova 2 1 2 1 1 7 0 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0 

Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 0 

 

Celková povinná časová dotace 

 

21 

 

22 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

118 

 

14 
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Školní učební plán pro 2. stupeň 

Vzdělávací oblast 

Vzdělávací obor 

/Vzdělávací 

předmět/ 

6. 7. 8. 9. 
Celkem 

předměty 

Z toho 

DČD 

 

 

   Jazyk a jazyková 

       Komunikace 

Český jazyk 5 4 4 5 18 3 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 0 

 Další cizí jazyk 0 2 2 2 6 6 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4 5 5 4 18 3 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

2 1 1 0 4 3 

Člověk a společnost 

Dějepis 2 2 1 2 7 1 

Občanská výchova 2 1 1 1 5 0 

Člověk a jeho svět 

Fyzika 1 2 2 2 7 1 

Chemie 0 0 2 2 4 1 

Přírodopis 2 2 2 1 7 1 

Zeměpis 2 2 2 1 7 1 

Umění a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

Výtvarná výchova 2 1 2 1 6 0 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví 1 1 0 1 3 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 

Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 0 1 1 3 0 

Volitelné předměty  0 1 1 1 3 3 

Celková povinná časová dotace 30 30 32 30 122 24 
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Volitelné předměty Ročník 

Praktická cvičení z Matematiky 7. - 9. 

Psaní všemi deseti 7. - 9.  

Chemická praktika 8. - 9. 

Praktika ze Zeměpisu 7. - 9.  

 

 

 

           Nepovinné předměty 

Hra na zobcovou flétnu 1. stupeň 

Taneční a pohybová průprava 1. stupeň 

Pohybové hry 1. stupeň 

Pohybové hry 2. stupeň 

Angličtina hrou 1. stupeň 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu 

 

 
 Český jazyk - ČJ 

Ve všech ročnících má předmět komplexní charakter, je členěn na Komunikační 

a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Na prvním stupni je předmět 

posílen o 5 hodin z disponibilní časové dotace, na druhém stupni o 3 hodiny z disponibilní 

časové dotace v týdnu. V rámci předmětu se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální 

výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova a Výchova demokratického občana. 

 Anglický jazyk - AJ 

Od 1. do 9. ročníku se vyučuje jako povinný předmět. V 1. ročníku je vyučovací hodina 

rozdělena do dvou kratších celků dvakrát týdně. V dalších ročnících je vyučováno 

v hodinových celcích. Na prvním stupni je předmět posílen o 3 disponibilní hodiny a to v 1. a 

2. ročníku. V rámci předmětu se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova.  

 Další cizí jazyk  - Německý jazyk – NJ, Ruský jazyk - RJ 

Od 7. do 9. ročníku se vyučuje jako povinný předmět s časovou dotací 6 hodin týdně 

z disponibilní časové dotace. Ţáci si vybírají Německý jazyk nebo Ruský jazyk. V rámci 
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předmětu se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova. 

 Matematika - M 

Na prvním stupni je výuka posílena o 5 hodin z disponibilní časové dotace, na druhém stupni 

je výuka posílena 3 hodiny z disponibilní časové dotace. 

 Informační a komunikační technologie - IKT 

Na druhém stupni je předmět posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace. V rámci 

předmětu se realizuje průřezové téma Mediální výchova.  

 Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda – PRV, PŘ, VL 

Předmět VL, PŘ je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. V rámci předmětu jsou 

realizovaná průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, 

Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Výchova demokratického občana. 

 Dějepis – D 

Předmět je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. V rámci předmětu jsou 

realizovaná průřezová témata Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova. 

 Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis – F, CH, PP, Z 

Kaţdý z předmětů je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace týdně. V rámci předmětu 

jsou realizovaná průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova. 

 Výtvarná výchova – VV 

Na druhém stupni je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace týdně. V rámci 

předmětu se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech.  

 Výchova ke zdraví - VZ 

V rámci předmětu Výchova ke zdraví je realizován předmět Rodinná výchova a je posílen o 1 

hodinu z disponibilní časové dotace týdně. V rámci předmětu se realizují průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, 

Mediální výchova. 

 Praktické činnosti – PČ 

Na druhém stupni je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. V 6. Ročníku 

se vyučuje oblast Pěstitelství a chovatelství, v 8. – 9. Ročníku oblasti Provoz a údrţba 

domácnosti a Svět práce. V rámci předmětu se realizují průřezová témata Osobnostní a 

sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Mediální 

výchova. 

 Volitelné předměty  - Praktická cvičení z Matematiky – PCM 

              - Psaní všemi deseti – PD 

              - Chemická praktika – CHP 

                                              - Praktika ze Zeměpisu - PZ 

Tyto předměty jsou ţákům nabízeny jako volitelné a jsou posíleny dohromady o 3 hodiny 

z disponibilní časové dotace. V rámci předmětu se realizují průřezová témata Osobnostní a 

sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 

výchova, Mediální výchova. 

 Nepovinné předměty - Hra na zobcovou flétnu – HNF    

    - Taneční a pohybová průprava - TPP   

    - Pohybové hry – PH 

 - Angličtina hrou – AH  

Tyto předměty jsou ţákům nabízeny na prvním i druhém stupni.  
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             5. Učební osnovy vzdělávacích předmětů 
 

 

5.1. Jazyk a jazykové komunikace 
 

 

5.1.1. Český jazyk a literatura 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu    
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěţejní postavení. 

Předmět je vyučován ve všech ročnících prvního i druhého stupně: 

Na 1. stupni je cílem vytvoření základních vzdělávacích nástrojů: čtení a psaní, obohacování 

slovní zásoby, seznámení se se spisovnou podobou českého jazyka. Výuka počátečního čtení 

v prvních ročnících probíhá metodou analyticko-syntetickou nebo genetickou. 

Na 2. stupni je kladen důraz na jasné a srozumitelné vyjadřování, prohlubování intelektových 

dovedností, tvořivou interpretaci literárních děl a tvorbu vlastních textů. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (komunikace), 

Multikulturní výchova (multikulturalita) a Mediální výchova (kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních 

sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, tvorba mediálních sdělení). 

 

Český jazyk a literatura rozvíjí tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení, Kompetence 

k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, 

Kompetence občanské a Kompetence pracovní. 

 

Časová dotace je vymezena v 1. – 2. ročníku 8 hodin týdně, ve 3. ročníku 9 hodin týdně ve 4. 

ročníku 8 hodin týdně, v 5. ročníku 7 hodin týdně, v 6., 9. ročníku 5 hodin týdně, v 7., 8. 

ročníku 4 hodiny týdně. 

Vyučování probíhá převáţně v kmenových třídách. 
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Výchovné a vzdělávací strategie – Český jazyk 
 

 

Kompetence k učení 

-    vedeme ţáky k vyhledávání a třídění informací 

-    vedeme ţáky k uţívání správné terminologie 

-    sledujeme a povzbuzujeme snahu ţáků  

-    navádíme ţáky k vyuţití prostředků výpočetní techniky 

-   snaţíme se, aby si ţáci osvojili základní jazykové a literární pojmy, vyhledávali a 

třídili informace a propojovali je do širších významových celků 

 
Kompetence k řešení problémů 

-    postupujeme od jednoduchého ke sloţitému, upevňujeme získané znalosti formou 

opakování  

-    snaţíme se, aby ţáci zvládali nalézt chyby v pravopise a odůvodnili správné řešení 

-    vedeme ţáky k samostatnému přístupu  řešení problémů a k volbě vhodných 

způsobů řešení 

-    nabádáme ţáky k vyhledávání informací pro řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 

-    usilujeme o to, aby ţáci naslouchali promluvám druhých lidí a vhodně na ně 

reagovali 

-    vedeme ţáky k vyjadřování a formulování vlastních myšlenek a názorů 

-    podporujeme v ţácích potřebu recitace, četby, literárního projevu 

-    ke komunikaci a informovanosti ve škole vyuţíváme školní časopis 

-    navádíme ţáky k výstiţným formulacím a vyjadřování myšlenek a názorů v 

logickém sledu, ústně i písemně 

-    snaţíme se, aby ţáci rozuměli různým typům textů a záznamů 

 

Kompetence sociální a personální 

-    učíme ţáky vytvářet a respektovat dohodnutá pravidla chování 

-    vyuţíváme metodu skupinové práce 

-    vedeme ţáky k vzájemné pomoci při učení 
- učíme ţáky přijímat kritiku 

 

Kompetence občanské 

-    vedeme ţáky ke spolupráci při organizaci školních i mimoškolních akcí 

-    seznamujeme ţáky s našimi tradicemi, kulturním a historickým dědictvím 

-    vedeme ţáky k respektování názorů druhých lidí a odmítání násilí 

 

Kompetence pracovní 

-    vedeme ţáky k udrţování učebního prostoru 

-    vedeme ţáky k ochraně zdraví  

-    učíme ţáky vyuţívat jejich znalostí v běţné praxi  

     Kompetence učit se učit 
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5.1.2. Anglický jazyk 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Cílem výuky Anglického jazyka je poskytnout ţákům jazykové prostředky, které jim umoţní 

komunikovat s lidmi z různých částí světa a zároveň jim usnadní práci s počítačem a 

internetem. Na 1. stupni jde především o to, abychom u ţáků probudili zájem o studium 

anglického jazyka. Zpočátku se důraz klade především na zvukovou podobu jazyka a 

postupně se ji ţáci učí spojovat s její grafickou podobou. Základní slovní zásobu, stejně jako 

běţné fráze a gramatické formy se vyučují formou říkanek, písniček, pozorování, imitace, 

tvořivých činností a her. 

 

Na 2. stupni se velká pozornost věnuje rozvoji řečových dovedností a také se klade důraz na 

čtení a písemný projev. Ţáci se učí rozeznávat gramatické odlišnosti mateřského a 

vyučovaného jazyka. Rovněţ se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

 

Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova 

(poznávání lidí, rozvoj komunikace), Multikulturní výchova (multikulturalita), Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa nás zajímá, objevujeme Evropu 

a svět). 

Z klíčových kompetencí rozvíjíme Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení, 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské a 

Kompetence pracovní. 

 

Anglický jazyk je vyučován v1. aţ 9. ročníku a časová dotace je v 1. ročníku 1 hodina týdně, 

ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. – 9. ročníku 3 hodiny týdně. Na 2. stupni je vţdy v jednom 

ročníku týdenní dotace posílena o jednu hodinu. Tato hodina je věnována především rozvoji 

řečových dovedností ţáků. Podle moţností jsou třídy rozděleny na dvě skupiny a jejich výuka 

probíhá současně v domovských třídách a jazykových učebnách. 
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Výchovné a vzdělávací strategie - Anglický jazyk 
 

 

Kompetence k řešení problémů 

-     na modelových příkladech učíme ţáky řešit běţné situace v cizojazyčném 

      prostředí 

-     pomáháme ţákům zvládat odstraňování problémů při komunikaci 

-     podporujeme ţáky, aby se podle svých schopností a dovedností účastnili různých 

      soutěţí 

 

Kompetence k učení 

- postupujeme od jednoduchého ke sloţitému a neustálým opakováním jiţ 

probraných jevů se snaţíme upevňovat získané znalosti a pouţívat je při 

komunikaci 

- motivujeme ţáky kladným přístupem k předmětu a řešením zajímavých situací 

- napomáháme ţákům pochopit důleţitost anglického jazyka nejen pro jejich 

budoucí profesní orientaci, ale i pro praktický ţivot   

 

Kompetence komunikativní 

- učíme ţáky, aby pomocí získaných jazykových prostředků vyjadřovali a 

formulovali své myšlenky a názory v anglickém jazyce 

- vedeme ţáky k naslouchání a porozumění jednoduchých sdělení a vhodnému 

reagování na ně 

 

Kompetence sociální a personální 

- učíme ţáky spolupracovat v anglicky mluvící skupině 

- vedeme ţáky k vzájemné pomoci při učení 

- učíme ţáky respektovat pravidla slušného chování v anglicky mluvícím prostředí 

 

Kompetence občanské 

- seznamujeme ţáky s tradicemi a zvyky v anglicky mluvících zemích a srovnávat je 

se zvyky u nás 

- vedeme ţáky k respektování názorů druhých a odmítání násilí 

 

Kompetence pracovní 

- učíme ţáky vyuţívat anglického jazyka k vyhledávání a získávání různých 

informací  

- učíme ţáky pracovat samostatně s dvojjazyčným slovníkem   
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5.1.3. Další cizí jazyk - Německý jazyk, Ruský jazyk 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

 

Vyučovací předmět Německý jazyk, popř. Ruský jazyk, patří do vzdělávacího oboru Další 

cizí jazyk. Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni 

A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a poskytuje ţákům jazykový 

základ pro dorozumění v rámci Evropy a světa, sniţuje jejich jazykovou bariéru a přispívá ke 

zvýšení jejich mobility jak v osobním, tak i v pracovním ţivotě. Ţáci mají moţnost poznat 

způsob ţivota a národní tradice v zemích, kde se mluví německy, popř. rusky, a uvědomit si 

kořeny naší společné historie. S výukou úzce souvisí moţnost prohloubení vědomí ţáků o 

nutnosti vzájemné tolerance a komunikace mezi národy. 

Výstupní úroveň němčiny, popř. ruštiny, jako dalšího cizího jazyka je dána úrovní A1 podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který byl vytvořen a schválen Radou 

Evropy. Je to elementární úroveň znalostí vycházejících z komunikativních dovedností 

uţivatele. Tato úroveň byla definována takto: Ţák rozumí známým kaţdodenním výrazům a 

zcela základním frázím, jejichţ cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze 

pouţívá. Představí sebe i ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací osobního 

rázu, např. o místě, kde ţije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky 

odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten 

mu pomoci. 

Hlavní náplní výuky Německého, popř. Ruského jazyka, je tak vést ţáky k jeho praktickému 

pouţívání při komunikaci v ústním i písemném projevu. Přitom jsou zohledňovány 

individuální moţnosti a schopnosti ţáků. Při rozvíjení dovedností se výuka zaměřuje na 

poslech, čtení s porozuměním, mluvení a psaní. Ve výuce jsou vyuţívány jednoduché 

autentické texty, audio nahrávky, event. videonahrávky mluveného projevu, ţáci jsou 

aktivizováni hrami, dramatizací, písněmi apod. Vyuţívají se také počítače, internet a 

interaktivní tabule. 

 

Při vyučování jsou realizovány i části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a 

sociální výchova (poznávací schopnosti, spolupráce a soutěţivost, komunikace), Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech (objevujeme Evropu a svět, Evropa a 

svět nás zajímá), Multikulturní výchova (multikulturalita, lidské vztahy) a Mediální 

výchova (tvorba mediálního sdělení).  Jsou integrovány do jednotlivých částí učiva. 

Z klíčových kompetencí jsou rozvíjeny Kompetence k učení, Kompetence k řešení 

problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence 

občanské a pracovní. 

   

Jazyk se vyučuje v 7. - 9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, zpravidla ve třídách dělených 

v rámci ročníku.  

Výuka probíhá v jazykové učebně s moţností pouţití interaktivní tabule, PC, videa, DVD 

přehrávačů a CD přehrávačů, ve třídách výpočetní techniky i třídách kmenových. Vyučovací 

hodiny jsou různého typu – preferovány jsou metody týmové práce - skupinová, partnerská 

práce (procvičování a opakování učiva, práce se slovníkem a autentickými materiály, 

projekty, práce s interaktivní tabulí, s počítačovými programy, internetem), důraz je kladen i 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova 376, okres Vsetín 

Školní vzdělávací program – Škola dobrého startu 

- 75- 

na samostatnou práci, která zohledňuje individuální přístup. Frontální vyučování ustupuje do 

pozadí (výklad, shrnutí učiva). Učitel se stává řídícím a kontrolním faktorem celého výchovně 

vzdělávacího procesu. 
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Výchovné a vzdělávací strategie – Další cizí jazyk  
 

 

Kompetence k učení 

- učitel motivuje ţáky kladným přístupem k předmětu a řešením zajímavých situací 

- postupuje od jednoduchého ke sloţitějšímu a neustálým opakováním jiţ 

probraných jevů se snaţí upevňovat získané znalosti a pouţívat je při komunikaci 

- vede ţáky k propojování získaných znalostí do širších celků 

- vede ţáky k transferu – schopnosti aplikace vědomostí nebo dovedností jedné 

situace do druhé (např. vyuţití podobnosti AJ – NJ, RJ – ČJ) 

- vede ţáky k práci s chybou – chybu nechápat jako nedostatek, ale krok ke zlepšení 

a příleţitost hledat správné řešení 

 

Kompetence k řešení problémů 

 -    učitel pomáhá ţákům zvládat odstraňování problémů při komunikaci 

 -    vede ţáky k uplatnění intuice, fantazie, improvizace, kreativity při řešení 

problémů  

       -    vede ţáky k orientaci v cizím jazykovém prostředí – na modelových příkladech 

             učí ţáky řešit běţné situace v cizojazyčném prostředí 

 

Kompetence komunikativní 

  učitel vede ţáky k: 

  -    aktivnímu a efektivnímu vyuţívání různých způsobů komunikace v CJ (písemné i      

        ústní)  

   -   formulování a vyjadřování jednoduché myšlenky nebo názoru 

   -   naslouchání a porozumění jednoduchých sdělení a vhodnému reagování na ně 

   -   nácviku struktur mluvených projevů – jednoduché vypravování, dialog 

   -   ke  kultivovanému projevu 

 

Kompetence sociální a personální 

            učitel vede ţáky k: 

  -   týmové spolupráci, práci ve dvojících, ve skupinách 

  -   respektování jiného názoru při týmové spolupráci 

  -   vzájemné pomoci při učení 

  -   prezentování a obhajobě vlastních myšlenek při týmové spolupráci 

  -   vstřícnému chování vůči ostatním, k toleranci a snášenlivosti 

 

Kompetence občanské 

            učitel vede ţáky k: 

  -   respektování názoru druhých lidí, k odmítání násilí, k toleranci odlišnosti –            

       náboţenské, rasové… 

  -   taktnímu chování a schopnosti empatie 

  -   poznávání a respektování tradic jiných národů 

 

Kompetence pracovní 

             učitel vede ţáky k: 

-   účelnému vyuţití vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích  

        oblastech  pro oblast jazyk a komunikace 

  -    vyuţití znalosti cizího jazyka k vyhledávání a získávání různých informací 

  -    práci ve dvojících, skupině, týmu, na stanovištích 
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  -    práci s mapou, plánem, internetem 
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5.2. Matematika a její aplikace  
 

 

5.2.1. Matematika 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení. 

 

 

Základním záměrem výuky Matematiky na naší škole je vybavit naše ţáky povědomím o 

moţnostech uplatnění matematiky a jí pouţívaných postupů v nejrůznějších oblastech ţivota a 

schopnosti jich v přiměřené míře vyuţít a připravit ţáky ke středoškolskému nebo dalšímu 

studiu. Důraz klademe na logické úsudky, srozumitelnou a věcnou argumentaci. Na prvním 

volíme mezi výukou klasického pojetí matematiky a matematiky prof. Hejného. 

Individuální přístup k profilu matematického vzdělání umoţňujeme nabídkou moţnosti účasti 

v soutěţích (matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan) a nabídkou kurzu 

přípravy k přijímacím zkouškám na střední školu - poskytuje větší prostor pro cvičení 

matematických dovedností. 

 

V předmětu Matematika jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: 

Osvojování základních matematických pojmů, symbolů, samostatnost v řešení problému, 

zařazování postupů od jednoduchého ke sloţitějšímu, upevňování učiva opakováním. 

(Kompetence k učení) 

Volba nejvhodnějšího algoritmu při řešení úloh. (Kompetence k řešení problémů) 

Kultivovaný projev, zdůvodňování postupů řešených úloh, učitelova podpora ţáků pochvalou 

a pomocí. (Kompetence komunikativní) 

Týmová práce, věcná argumentace, pocit vlastního úspěchu, schopnost sebekontroly. 

(Kompetence sociální a personální) 

Respektování individuálních moţností ostatních, kritické hodnocení vlastní práce. 

(Kompetence občanské) 

Přiměřený grafický projev, efektivita při organizování vlastní práce, ověřování výsledků. 

(Kompetence pracovní) 

 

Matematika nezanedbatelným způsobem přispívá k rozvoji ţákovy osobnosti rozpracováním 

průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj – rozvoj schopností 

poznávání. (Co a jak trénovat, aby se kvalita učení zlepšila). 

 

Celková časová dotace je rozvrţena tak, ţe Matematika je vyučována na 1. stupni v 1. - 5. 

ročníku 5 hodin týdně, na 2. stupni v 6. a 9. ročníku se vyučuje 4 hodiny týdně, v 7. a 8. 

ročníku 5 hodin týdně.  

 

Předmět Matematika je vyučován v domovských třídách, ţáci mají moţnost vyuţívat i 

výpočetní techniku. 
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Výchovné a vzdělávací strategie – Matematika 
 

 

Kompetence k řešení problémů 

- na příkladech ukazujeme ţákům algoritmus řešení problémů 

- vedeme ţáky k volbě nejvhodnějšího postupu při řešení úloh 

- ţáci se podle svých schopností a dovedností zapojují do matematických soutěţí 

 

Kompetence k učení 

- klademe důraz na přesné a stručné pouţívání matematického jazyka a symbolů 

- zařazujeme postupy, při kterých docházejí ţáci sami ke správným řešením a 

závěrům 

- postupujeme od jednoduchého ke sloţitějšímu, učivo upevňujeme opakováním 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme ţáky k souvislému a kultivovanému projevu 

- podporujeme ţáky pochvalou, uţíváme formu dialogu 

 

Kompetence sociální a personální 

- uplatňuje týmovou práci ţáků 

- podněcujeme ţáky k argumentaci 

- snaţíme se, aby kaţdý ţák zaţil pocit vlastního úspěchu 

 

Kompetence občanské 

- vedeme ţáky k respektování individuálních moţností spoluţáků 

- učíme ţáky objektivně hodnotit svoji práci 

 

Kompetence pracovní 

- poţadujeme po ţácích přiměřený grafický projev 

- vedeme ţáky k bezpečné manipulaci s psacími a rýsovacími pomůckami 

- učíme ţáky vyuţívat matematické poznatky a dovednosti v praxi 
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5.3. Informační a komunikační technologie  
 

 

5.3.1. Informační a komunikační technologie  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu   
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Předmět navazuje na výuku  Informační a komunikační technologie 5. ročníku s časovou 

dotací 1 hodinu týdně. Obsahem výuky předmětu jsou informační a komunikační technologie. 

Ţáci jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami a tvorbou 

prezentací. Získané znalosti a dovednosti pak vyuţívají ve všech ostatních předmětech při 

vyhledávání, zpracování a prezentování informací. 

 

Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v Informační a komunikační technologii realizují 

některá témata průřezového tématu Mediální výchova – (tvorba mediálního sdělení).  

 

V předmětu se snaţíme rozvíjet všechny klíčové kompetence : Kompetence k učení, 

Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a 
personální, Kompetence občanské a Kompetence pracovní. Pouţívanými metodami a 

formami výuky jsou frontální s názornou ukázkou, skupinové a projektové vyučování. 

 

Předmět je vyučován v 5. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně, v 6. ročníku s časovou 

dotací 2 hodiny týdně a v 7. a 8. ročníku s časovou dotací 1 hodina za týden. Vyučování 

probíhá ve specializované učebně výpočetní techniky s připojením na internet. 
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Výchovné a vzdělávací strategie - Informační a komunikační technologie 
 

 

Kompetence k učení 

- ţáci jsou vedeni k tomu, aby vyuţití VT bylo běţné při přípravě na vyučování 

- ţáci jsou motivováni samostatným řešením úloh 

- postupujeme od jednoduchého ke sloţitému, upevňujeme získané znalosti formou 

opakování 

 

Kompetence k řešení problémů 

- podporujeme originální, tvořivé způsoby řešení jednotlivých problémů 

- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

- ţáci jsou vedeni nejen k nalezení řešení, ale také i k praktickému provedení 

- ţáci přichází s novými nápady, které jsou schopni realizovat a dále upravovat 

 

Kompetence komunikativní 

- ţáci jsou vedeni k správnému uţívání terminologie a učeni správnosti ve svém 

vyjadřování 

- při elektronické komunikaci jsou vedeni k etickým pravidlům, k vţitým 

konvencím a k dodrţování bezpečnosti (ochrana osobních dat) 

- při komunikaci ve skupině jsou ţáci vedeni k pomoci a podpoře spoluţáků 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme ţáky k týmové práci 

- ţáci se učí hodnotit svoji práci  i práci ostatních 

- vedeme ţáky k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, ţe kaţdý ţák má jinou úroveň 

informační gramotnosti 

 

Kompetence občanské 

- ţák je seznámen s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (legální SW, 

autorská práva) 

- při zpracování informací jsou vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení 

(ověřování informací) 

 

Kompetence pracovní 

- ţáci dodrţují bezpečnostní, hygienická a ergonomická pravidla pro práci s 

výpočetní technikou 

- ţáky seznamujeme s praktickým uplatňováním pracovních postupů 

- ţáci pouţívají ICT k získání dovedností důleţitých pro další studium a pracovní 

růst 
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5.4. Člověk a jeho svět  
 

 

5.4.1. Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda 
 

 

 Charakteristika vyučovacího předmětu   
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Základním záměrem výuky předmětu Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda na naší škole je 

vybavení ţáků znalostmi, vědomostmi a dovednostmi o přírodě, zdraví a společnosti, jakoţ i 

poznatky o naší historii, krajových zvláštnostech, o naší vlasti, sousedech, Evropě a Evropské 

unii, o mořích a oceánech a světadílech, o Vesmíru a Sluneční soustavě. K tomu nám 

pomáhají také nejrůznější akce pořádané školou (letní tábory, školy v přírodě, lyţařské 

výchovně vzdělávací zájezdy, školní výlety a exkurze).  

 

V předmětech Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda se snaţíme rozvíjet tyto klíčové kompetence: 

Zařazování metod, při kterých ţáci objevují, řeší a vyslovují závěry, věnování pozornosti 

čtení s porozuměním, při řešení úkolů postupujeme od jednoduchého ke sloţitějšímu, znalosti 

zpevňujeme opakováním (Kompetence k učení). Podpora týmové spolupráce, seznamování 

ţáků s různými zdroji informací, které vedou k řešení problémů (Kompetence k řešení 

problému). Správnost vyjadřování a formulování vlastních myšlenek a názorů, pomoc ţákům 

při vyuţívání získaných komunikativních dovedností a vytváření vztahů pro spolupráci 

s ostatními lidmi, poskytování prostoru k výrobě sbírek, plánků souborů 

přírodnin…(Kompetence komunikativní). Podpora vzájemné snášenlivosti a tolerance 

k druhým, umoţnění prezentace výsledků své práce, obhajování svého názoru, ale i přijímání 

názoru ostatních (Kompetence sociální a personální). Pochopení základních ekologických 

souvislostí a problémů, seznámení ţáků s tradicemi, kulturním i historickým dědictvím kraje a 

regionu, vedení ţáků k dodrţování pravidel silničního provozu, předcházení nebezpečí, 

poskytování první pomoci a bezpečného chování za mimořádných situací (Kompetence 

občanské). Doplňování výuky exkurzemi, vycházkami a pozorováním v přírodě, zařazování 

různých praktických činností do výuky, vyţadování odevzdávání domácích úkolů 

v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase (Kompetence pracovní). 

 

Předměty Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda bezpochyby přispívají k rozvoji ţákovské 

osobnosti a proto zasahují do průřezových témat Osobnostní a sociální výchova (osobnostní 

rozvoj, sociální rozvoj), Výchova demokratického občana (občanská společnost a škola, 

občan, občanská společnost a stát), Výchova k myšlení v Evropských a globálních 

souvislostech (Evropa a svět nás zajímá), Multikulturní výchova (kulturní rozdíly), 

Enviromentální výchova (ekosystémy, lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí, vztah 

člověka k prostředí), Mediální výchova (fungování a vliv médií ve společnosti). 

 

Celková časová dotace v předmětu Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda je na prvním stupni (1. – 

5. ročník) rozvrţena tak, ţe v prvním aţ třetím ročníku se vyučuje předmět Prvouka, ve 

čtvrtém a pátém ročníku se vyučují dva předměty: Přírodověda a Vlastivěda. V 1. ročníku je 
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časová dotace 1 hodina týdně, ve 2. a 3. ročníku je časová dotace 2 hodiny týdně, ve 4. a 5. 

ročníku je časová dotace 4 hodiny (2 hodiny Přírodovědy a 2 hodiny Vlastivědy). 
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Výchovné a vzdělávací strategie školy - Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda 
 

 

Kompetence k učení 

-    zařazujeme metody, při kterých ţáci sami objevují, řeší, vyslovují závěry 

      (problémové úkoly, kříţovky, kvizy, hádanky atd) 

-    věnujeme pozornost čtení s porozuměním (odborné texty v encyklopediích a 

      dalších informačních zdrojích – mapách , atlasech…) 

-    při řešení  úkolů postupujeme od jednoduchého k sloţitějšímu, znalosti  

      upevňujeme opakováním 

 

Kompetence k řešení problému  

- při práci ţáků podporujeme týmovou spolupráci 

-    seznamujeme ţáky s různými zdroji informací, které vedou k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní  

- vedeme ţáky k vyjadřování a formulování vlastních myšlenek a názorů 

- pomáháme ţákům vyuţívat získané komunikativní dovednosti a vytvářet vztahy 

pro spolupráci s ostatními lidmi 

- poskytujeme ţákům prostor k výrobě sbírek, plánků, souborů přírodnin… 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme ţáky k vzájemné snášenlivosti a toleranci k druhým 

- umoţňujeme ţákům prezentovat výsledky své práce, obhájit svůj názor, ale i 

přijmout názory ostatních 

 

Kompetence občanské 

- usilujeme, aby ţáci pochopili základní ekologické souvislosti a problémy 

- seznamujeme ţáky s tradicemi, kulturním i historickým dědictvím kraje a regionu 

- vedeme ţáky k dodrţování pravidel silničního provozu 

- učíme ţáky předcházet nebezpečím, poskytovat první pomoc a bezpečně se chovat 

za mimořádných situací 

 

Kompetence pracovní  

- doplňujeme výuku exkurzemi, vycházkami a pozorováním v přírodě 

- zařazujeme do výuky různé praktické činnosti 

-    vyţadujeme po ţácích odevzdání úkolů v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase 
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5.5. Člověk a společnost  
 

 

5.5.1. Dějepis  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Předmět je vyučován na druhém stupni, ale informace o historii získávají i ţáci čtvrtých a 

pátých tříd v hodinách Vlastivědy. Je zaměřen na pochopení historických souvislostí, 

formování historického vědomí, poznání kultury a politického systému jednotlivých, 

především evropských, států. 

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: Výchova demokratického občana 

(formy participace občana v politickém ţivotě, principy demokracie jako formy vlády a 

způsobu rozhodování) a Multikulturní výchova (lidské vztahy, etnický původ, princip 

sociálního smíru a solidarity)  

   

Dějepis rozvíjí tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení 

problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence 

občanské a Kompetence pracovní. 

 

Časová dotace je vymezena v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. ročníku 1 hodina týdně. 

Vyučování probíhá převáţně v kmenových třídách. 
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Výchovné a vzdělávací strategie – Dějepis 
 

 

Kompetence k učení 

- vedeme ţáky k vyhledávání a třídění informací 

- vedeme ţáky k uţívání správné terminologie 

- snaţíme se, aby ţák propojoval poznatky z různých vzdělávacích oblastí a uváděl   

- věci do souvislostí 

- navádíme ţáky k vyuţití prostředků výpočetní techniky 

- podporujeme ţáky pochvalou, vyuţíváme formu dialogu, zpestřujeme učivo  

      informacemi ze sdělovacích prostředků 

 

Kompetence k řešení problémů 

- upevňujeme získané znalosti formou opakování  

- nabádáme ţáky k vyhledávání informací pro řešení problémů 

- snaţíme se, aby ţáci mysleli v historických souvislostech 

 

Kompetence komunikativní 

- usilujeme o to, aby ţáci naslouchali promluvám druhých lidí, respektovali je a   

vhodně na ně reagovali 

- vedeme ţáky k vyjadřování a formulování vlastních myšlenek a názorů 

- navádíme ţáky k výstiţným formulacím a vyjadřování myšlenek a názorů v 

logickém sledu, ústně i písemně 

- snaţíme se, aby ţáci rozuměli různým typům textů a záznamů 

 

Kompetence sociální a personální 

  -    vyuţíváme metodu skupinové práce 

   -     vedeme ţáky k toleranci a snášenlivosti 

-    učíme ţáky kriticky hodnotit svou práci 

 

Kompetence občanské 

-    seznamujeme ţáky s našimi tradicemi, kulturním a historickým dědictvím 

-    vedeme ţáky k respektování názorů druhých lidí a k odmítání násilí 

 

Kompetence pracovní 

-    vedeme ţáky k udrţování učebního prostoru 

-    vedeme ţáky k bezpečné manipulaci s pomůckami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Kompetence učit se učit 
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5.5.2. Občanská výchova  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení. 

 

 

Předmět Občanská výchova je vyučován na druhém stupni a navazuje především na učivo 

prvouky a vlastivědy. Rozšiřuje a prohlubuje dosavadní vědomosti a dovednosti ţáků ze 

společenskovědní oblasti, napomáhá rozvíjení osobnosti dítěte, sebepoznání a pochopení jeho 

postavení ve společnosti. Napomáhá porozumět základním lidským právům a jejich 

uplatňování v občanském ţivotě. Snaţí se o rozvoj samostatně uvaţujícího jedince, který se 

dokáţe orientovat ve svém ţivotě a poradit si v nejrůznějších ţivotních situacích.  

 

Občanská výchova v sobě zahrnuje všechna průřezová témata – Osobnostní a sociální 

výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Mediální 

výchova. 

 

V předmětu Občanská výchova se snaţíme rozvíjet všechny klíčové kompetence : 

Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení, Kompetence komunikativní, 

Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské a Kompetence pracovní.  

 

Volíme formy a metody výuky podporující sociální a komunikativní dovednosti ţáků – 

skupinová práce, samostatná práce, diskuse, projekty… 

 

Předmět Občanská výchova je vyučován v dotaci 2 hodiny týdně v 6. ročníku a 1 hodina 

týdně v 7. – 9. ročníku. Vyučování probíhá převáţně v kmenových třídách. 
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Výchovné a vzdělávací strategie – Občanská výchova 
 

 

Kompetence k řešení problémů 

- na konkrétních příkladech vedeme ţáky k nejvhodnějšímu postupu při řešení  

                  ţivotních situací 

-     nabádáme ţáky ke správnému vyhodnocení různých ţivotních situací 

- ţáci se podle svých schopností a dovedností zapojují do programů a projektů 

      občanské výchovy 

 

Kompetence k učení 

-    vedeme ţáky k vyhledávání a třídění informací v médiích  

- klademe důraz na uţívání správné terminologie 

- vedeme ţáky k propojení získaných poznatků do širších celků, nalézání souvislostí 

- prohlubujeme u ţáků dosavadní vědomosti a dovednosti ze společenskovědní 

oblasti 

 

Kompetence komunikativní 

- klademe důraz na správné, souvislé a kultivované vyjadřování vlastních myšlenek 

            a názorů na společenské dění 

- vedeme ţáky k pochopení potřeby vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím 

- na konkrétních příkladech rozehráváme získané komunikativní dovednosti a 

vytváříme vztahy pro kvalitní spolupráci 

 

Kompetence sociální a personální 

-     podporujeme metody týmové práce 

- klademe důraz na respektování dohodnutých pravidel chování 

- vedeme ţáky k toleranci mezi lidmi 

 

Kompetence občanské 

            -    vedeme ţáky, aby přijímali a dodrţovali obecné morální zákony a společenské  

      normy 

            -     klademe důraz na respektování názorů ostatních a k odmítání násilí 

      seznamujeme ţáky s kulturními tradicemi a historickým dědictvím našeho 

                  národa 

 

Kompetence pracovní 

- klademe důraz na vyuţívání znalostí získaných ve škole i mimo ni pro další rozvoj   

            ţáků.  

- vedeme ţáky k orientování se v základních aktivitách, které jsou potřebné pro 

uskutečnění podnikatelského záměru a jeho realizaci 

- seznamujeme ţáky se způsoby získávání profesních informací 
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5.6. Člověk a příroda 
 

 

5.6.1. Fyzika 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

 

 

Výuka v předmětu Fyzika směřuje k poznávání fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí 

potřebných k porozumění fyzikálním procesům. Vede k rozvíjení logického myšlení, učí 

přesnému vyjadřování. Rozvíjí dovednost objektivně pozorovat a měřit fyzikální 

vlastnosti.Vede ţáky ke zkoumání přírodních procesů a vztahů mezi nimi. 

 

Podle povahy učiva uţíváme frontální výuku s demonstračními pomůckami, skupinovou práci 

s vyuţitím pomůcek a měřidel, odbornou literaturu, samostatné pozorování. 

 

Ve výuce se promítají průřezová témata Environmentální výchova (základní podmínky 

ţivota, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí), Osobnostní 

a sociální výchova ( osobnostní rozvoj, morální rozvoj). 

 

Fyzika rozvíjí tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení 

problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence 

občanské a Kompetence pracovní. 

 

Předmět Fyzika je vyučován v 6. ročníku  1 hodinu týdně, v 7. 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. 

Vyučování probíhá převáţně v domovských třídách, jedna třída je vybavena rozvodem 

stejnosměrného proudu. 
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Výchovné a vzdělávací strategie – Fyzika 
 

 

Kompetence k řešení problémů 

- na modelových příkladech naučíme ţáky algoritmu řešení problému 

- podporujeme originální způsoby řešení problému 

- podporujeme zapojování ţáků do fyzikálních soutěţí  

- podporujeme vyuţívání moderní techniky při řešení problémů 

 

Kompetence k učení 

- postupujeme od jednoduchého k sloţitějšímu, učivo upevňujeme opakováním 

- motivujeme ţáky řešením zajímavých problémů 

- podporujeme ţáky pochvalou, vyuţíváme formu dialogu, zpestřujeme učivo 

      informacemi ze sdělovacích prostředků 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme ţáky k vyjadřování a formulování vlastních myšlenek a názorů 

- učíme ţáky naslouchat promluvám druhých, jejich respektování a vhodnému 

      reagování na ně 

- vedeme ţáky ke kultivovanému projevu 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme ţáky k respektování dohodnutých pravidel chování 

- učíme ţáky kriticky hodnotit svou práci 

- vedeme ţáky k toleranci a snášenlivosti 

 

Kompetence občanské 

- vedeme ţáky k respektování názorů druhých lidí a odmítání násilí 

- vedeme ţáky k respektování individuálních schopností spoluţáků 

- usilujeme, aby ţáci pochopili základní ekologické souvislosti a problémy 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme ţáky k bezpečné manipulaci s pracovními předměty, které jsou v pracovně   

      fyziky k dispozici       

- učíme ţáky vyuţívat poznatků z fyziky v praktickém ţivotě 
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5.6.2. Chemie  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu   
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Obsah učiva Chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a 

z části s Matematikou (např. Zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu; Přírodopis 

– význam zelených rostlin, ţivotní prostředí, zdraví; Fyzika – vlastnosti látek; Matematika – 

chemické výpočty). 

 

Vzdělávání v předmětu Chemie: 

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 

- vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, 

chemických látek a jejich reakcí s vyuţíváním jednoduchých chemických pokusů 

- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat 

chemické jevy 

- učí poznatky vyuţívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 

- učí získávat a upevňovat dovednosti, pracovat podle pravidel bezpečné práce 

s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky 

 

- Formy a metody práce se uţívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními 

- nácvik jednoduchých laboratorních technik a postupů 

- práce ve skupinách 

- demonstrační pokusy 

 

- Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: 

- Osobnostní a sociální výchova (osobnostní rozvoj, komunikace, kooperace a 

kompetice) 

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

zajímá, jsme Evropané, objevujeme Evropu a svět) 

- Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí, vztah 

člověka k prostředí, základní podmínky ţivota) 

- V těchto průřezových tématech je kladen důraz na zodpovědnost kaţdého jedince za 

své zdraví, za stav ţivotního prostředí a uplatňují se zde také pravidla slušného 

chování. 

 

Z klíčových kompetencí rozvíjíme Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení, 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské a 

Kompetence pracovní. 

 

Celková časová dotace je vymezena tak, ţe předmět Chemie je vyučován jako samostatný 

předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Vyučování probíhá v učebně chemie i 

v domovských třídách. Rozdělení ţáků do skupin, počet skupin a počet ţáků ve skupině je 
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omezen vybavením školy pomůckami. Vţdy je kladen důraz na dodrţování zásad bezpečné 

práce a postupů v souladu s platnou legislativou. Řád učebny Chemie a laboratorní řád je 

nedílným vybavením učebny. Dodrţování uvedených pravidel je pro kaţdého ţáka i učitele 

závazné. 
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Výchovné a vzdělávací strategie - Chemie 
 

 

Kompetence k řešení problémů 

 předkládáme problémové situace související s chemií. 

 vedeme ţáky k samostatnému řešení, k volbě nejvhodnějšího postupu, ale i 

moţnosti volit různé způsoby řešení. Podporujeme originální způsoby řešení 

problémů. 

 vedeme ţáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běţné praxe a 

vysvětlování jejich chemické podstaty. 

 podporujeme moderní techniky při řešení problémů (internet, počítačové 

programy). 

 vedeme ţáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení. 

 

Kompetence k učení 

 vedeme ţáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování 

chemických vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto změny 

nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení. 

 klademe důraz na přesné pouţívání správné terminologie, symbolů a značek v 

chemii. 

 pouţíváme postupy, ve kterých ţáci sami docházejí ke správným závěrům. 

 dáváme moţnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě 

pozorování a pokusů. 

 sledujeme a povzbuzujeme ţáky, chválíme, vyuţíváme dialogu a diskuse na dané 

téma, vyuţíváme informací ze sdělovacích prostředků. 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme ţáky ke kultivovanému projevu včetně správného uţití chemických 

symbolů a značek. 

 vedeme ţáky k formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů. 

 učíme ţáky naslouchat projevům druhých lidí a vhodně na ně reagovat. 

 podněcujeme ţáky k argumentaci. 

 zadáváme takové úkoly, při kterých mohou ţáci navzájem komunikovat. 

 vedeme ţáky k porozumění chemickým záznamům v textu (výrobky z praxe). 

 

Kompetence sociální a personální 

 zadáváme úkoly, při kterých mohou ţáci spolupracovat, vyuţíváme metodu 

týmové práce, při které vedeme ţáky ke vzájemné pomoci při řešení problémů, 

střídáme sloţení skupin i vedoucího skupiny. 

 učíme ţáky kriticky zhodnotit svou práci, přijímat pochvalu i kritiku od druhých. 

 snaţíme se, aby ţák zaţil pocit vlastního úspěchu při práci a dobrý pocit ze 

společně vykonané práce ve skupině. 

 vytváříme situace, při kterých se ţáci učí respektovat názory jiných. 

 podněcujeme ţáky ke smysluplné diskusi. 

Kompetence občanské 

 vyţadujeme dodrţování pravidel slušného chování. 

 vedeme ţáky k respektování pravidel pro práci s chemickými látkami, řádu učebny 

a laboratorního řádu. 
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 předkládáme situace, při kterých se ţáci učí chápat základní ekologické souvislosti 

a environmentální problémy, respektovat poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí. 

 snaţíme se ţáky vést k šetření se zdroji, a tím k aktivní ochraně přírody. 

 vedeme ţáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (poskytnutí první 

pomoci, přivolání pomoci). 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme ţáky k bezpečnému a účinnému pouţívání chemikálií, pracovních 

pomůcek, vybavení, k udrţování pořádku a systému při praktických úlohách. 

 vyţadujeme dodrţování vymezených pravidel (povinností z hlediska ochrany 

svého zdraví i zdraví druhých a ochrany ţivotního prostředí). 

 zadáváme úkoly tak, aby ţáci byli schopni vyuţít poznatků v běţné praxi. 

 podporujeme správné vypracování protokolů z laboratorních prací po obsahové i 

grafické stránce s moţností vyuţití moderní techniky (počítačové programy). 
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5.6.3. Přírodopis  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Předmět Přírodopis navazuje na Prvouku a Přírodovědu na prvním stupni. Poskytuje ucelený 

pohled na přírodu a její části, na ţivot, jeho rozmanité projevy, podmínky a vývoj, na lidský 

organismus a na vztahy člověka k přírodě. Směřuje k rozvíjení zájmu o přírodu, učí aplikovat 

přírodovědné poznatky v praktickém ţivotě. Seznamuje ţáky s ţivými organismy a s jejich 

ţivotními projevy. Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v Přírodopise realizují některá 

průřezová témata -  Enviromentální výchova (základní podmínky ţivota, lidské aktivity a 

problémy ţivotního prostředí). V předmětu Přírodopis se snaţíme rozvíjet všechny klíčové 

kompetence: Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení, Kompetence 

komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské a Kompetence 

pracovní.  

 

Nejčastěji pouţívanými metodami a formami výuky jsou: frontální výuka s demonstračními 

pomůckami, pozorování, pokus, samostatná práce.  

Předmět Přírodopis je vyučován v 6., 7. a 8. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně, v 9. 

ročníku 1 hodinu týdně. Vyučování probíhá převáţně v kmenových třídách. Některá témata 

výuky jsou realizována v přírodě. 
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Výchovné a vzdělávací strategie - Přírodopis 
 

 

Kompetence k učení 

 postupujeme od jednoduchého ke sloţitému, získané znalosti upevňujeme 

opakováním 

 klademe důraz na správné pouţívání odborné terminologie 

 vedeme ţáky k vyhledávání, třídění a propojování informací z jiných předmětů i ze     

sdělovacích prostředků 

 povzbuzujeme snahu ţáků  

 

Kompetence k řešení problémů 

-    podporujeme týmovou spolupráci při řešení zadaných úkolů a problémů 

-    zapojujeme ţáky podle svých schopností do biologické olympiády a 

přírodopisných soutěţí 

-    vyuţíváme moderní techniku pro upevňování znalostí pomocí výukových 

programů 

 

Kompetence komunikativní 

-    vedeme ţáky ke správnému formulování vlastních myšlenek a názorů 

-    umoţňujeme prezentaci práce ţáků, hodnocení výsledků práce  

-    učíme ţáky naslouchat projevům druhých, respektovat je a vhodně na ně reagovat 

 

Kompetence sociální a personální 

-    vyuţíváme skupinového vyučování a vedeme ţáky ke spolupráci při řešení         

problémů 

-    navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry ţáků, pocitu zodpovědnosti 

-    vedeme ţáky k respektování dohodnutých pravidel ( laboratorní práce ) 

 

Kompetence občanské 

- vedeme ţáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou ţivotního 

prostředí  a  ochranou lidského zdraví   

-    vedeme ţáky k respektování názoru druhých lidí 

 

Kompetence pracovní 

-    vedeme ţáky k dodrţování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s  

      mikroskopickými preparáty a s přírodninami 

-    podněcujeme ţáky vyuţívat poznatků z přírodopisu v praktickém ţivotě 
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5.6.4. Zeměpis  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět na 2. stupni základní školy. Navazuje 

na vědomosti z Vlastivědy a Přírodovědy, zejména ze 4. a 5. ročníku. Vzdělávání v Zeměpise 

je zaměřeno především na získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, 

osvojování hlavních geografických objektů, jevů a pojmů,  pouţívání pracovních metod a 

aplikování geografických poznatků v praktickém ţivotě. 

Zeměpisné vzdělání umoţňuje ţákům porozumět přírodním faktům a jejich zákonitostem, 

pomáhá lépe se orientovat v běţném ţivotě. Přírodu bereme jako celek, jehoţ části se 

navzájem ovlivňují.  Při praktických činnostech se ţáci učí pozorovat přírodní objekty, měřit 

je a z výsledků vyvozovat závěry. Při výuce poznávají důleţité vztahy mezi přírodou a 

lidskou činností, hlavně závislost na přírodních zdrojích a vlivy činnosti člověka na stav 

ţivotního prostředí a na lidské zdraví. Učivo Zeměpisu postupně seznámí ţáky s postavením 

planety Země ve vesmíru, s přírodními podmínkami pro veškeré organismy i pro člověka. 

Společenskovědní charakter umoţňuje poznat a pochopit problémy růstu populace ve světě, 

problémy s výţivou lidstva či ochranou přírody.    

 

Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata Výchova demokratického 

občana (občan, občanská společnost a stát), Multikulturní výchova (kulturní diference, 

etnický původ, multikultura, princip sociálního smíru a solidarity), Mediální výchova 

(fungování a vliv médií ve společnosti), Enviromentální  výchova (ekosystémy, základní 

podmínky ţivota, vztah člověka k prostředí), Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech (objevujeme Evropu a svět). 

 

Zeměpis rozvíjí tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení 

problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence 

občanské a Kompetence pracovní. 

 

Celková časová dotace je v 6. – 8. ročníku 2 hodiny týdně, v  9. ročníku 1 hodina týdně (můţe 

být doplněna 1 hodinou zeměpisného semináře). Vyučování probíhá převáţně v kmenových 

třídách nebo v učebně výpočetní techniky. Z hlediska forem a metod práce podle charakteru 

učiva a cílů vzdělávání je vyuţívána jak frontální výuka s demonstračními pomůckami, 

obrazovými materiály a informační technikou, tak skupinová práce – práce s mapou, 

pracovními listy, odbornou literaturou, časopisy, internetem, popř. samostatná práce – 

procvičování a opakování učiva. Součástí výuky jsou i zeměpisné vycházky s pozorováním. 
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Výchovné a vzdělávací strategie – Zeměpis 

 
 

Kompetence k učení 

-      vedeme k vyuţívání poznatků z jiných předmětů 

-      vedeme k pouţívání odborné terminologie 

-      vedeme ţáky k nalézání souvislostí mezi získanými vědomostmi a následnému   

        propojení získaných poznatků do širších celků 

 

Kompetence k řešení problému  

- vedeme ţáky k vyhledávání a kombinování informací z přístupných zdrojů 

- podporujeme týmovou práci při řešení problémů 

- vedeme ţáky ke schopnosti diskutovat o problémech 

 

Kompetence komunikativní  

- vedeme ţáky ke kultivovanému projevu, jak ústnímu tak písemnému  

-    vedeme ţáky k formulování a vyjadřování vlastních myšlenek a názorů 

 

Kompetence sociální a personální  

- vedeme ţáky k práci ve skupinách a k ochotě pomoci spoluţákům a schopnosti 

poţádat o pomoc 

- vedeme k respektování názorů jiných 

- vedeme k přijímání pochvaly i kritiky od druhých 

 

Kompetence občanské  

- vedeme k respektování individuálních schopností spoluţáků 

- vedeme k dodrţování pravidel slušného chování v přírodě a 

  

Kompetence pracovní  

- vedeme ţáky k dodrţování pravidel bezpečného chování v terénu 

- vedeme k vyuţívání poznatků a vědomostí v praktickém ţivotě 

- vedeme k vyuţívání různých zdrojů informací 
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5.7. Umění a kultura 
 

 

5.7.1. Hudební výchova  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu   
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Obsah učiva předmětu Hudební výchova prolíná řadou vyučovacích předmětů. V procesu 

uměleckého vnímání hudební tvorby se snaţíme u ţáků rozvíjet tvořivost, schopnost 

nonverbálního vyjadřování, hledat vazby mezi různými druhy umění, schopnost respektovat 

kulturu různých národů. Ve vyučovacím předmětu se ţáci 1. stupně seznamují s výrazovými 

prostředky hudby, jejími zákonitostmi a vzhledem ke svým zkušenostem a schopnostem 

s dílem pracují nebo jej interpretují. Na 2. stupni vše pojímají v širším měřítku, v historických 

souvislostech a mezipředmětových vztazích. 

 

Ve vyučovacím procesu se realizuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova 

(psychohygiena). 

 

Z klíčových kompetencí rozvíjíme Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení, 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, 

Kompetence pracovní.   

 

Celková časová dotace je vymezena 1 hodinou týdně na 1. i 2. stupni. Vyučování probíhá 

převáţně v domovských třídách. Škola je vybavena 2 piany, klávesami, kytarami, Orffovými 

nástroji a přehrávači.    
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Výchovné a vzdělávací strategie – Hudební výchova 
 

  

Kompetence k řešení problémů 

-    ţáci se podle svých schopností a dovedností zapojují do soutěţí 

-    podporujeme skupinovou spolupráci 

 

Kompetence k učení 

-    postupujeme od jednoduchého k sloţitému, znalosti upevňujeme opakováním 

-    zpestřujeme učivo informacemi ze sdělovacích prostředků 

 

Kompetence komunikativní 

-    vedeme ţáky ke kultivovanému projevu 

 

Kompetence sociální a personální 

-    snaţíme se, aby ţáci respektovali dohodnutá pravidla chování  

-    učíme ţáky přijímat kritiku. 

-    vedeme ţáky k toleranci a snášenlivosti 

 

Kompetence občanské 

-    seznamujeme ţáky s významnými hudebními díly a jejich autory 

-    podporujeme v ţácích zájem o kulturní a historické dědictví 

-    zařazujeme do výuky regionální prvky 

 

Kompetence pracovní 

-    vedeme ţáky k vyuţívání získaných znalostí v praxi 

-    vybízíme ţáky k citlivé manipulaci s nástroji 
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5.7.2. Výtvarná výchova  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Obsah učiva Výtvarné výchovy souvisí s náplní všech vyučovacích předmětů.Rozvíjíme 

smyslovou citlivost ţáků malbou, kresbou, modelováním i konfrontací s vnějším světem. 

Prostřednictvím umělecké tvorby podporujeme rozvoj subjektivity ţáka a jeho komunikační 

schopnosti. 

 

Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova 

(rozvoj kreativity), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a 

svět nás zajímá). 

 

Z klíčových kompetencí rozvíjíme Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení, 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské a 

pracovní. 

 

Celková časová dotace je vymezena tak, ţe předmět Výtvarná výchova je vyučován v 1. a 3. 

ročníku 2 hodiny týdně, ve 2., 4., 5. ročníku 1 hodinu týdně, v 6. - 8. ročníku 2 hodiny týdně, 

v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Vyučování probíhá převáţně v domovských třídách. Škola je 

vybavena keramickou pecí a hrnčířským kruhem, které vyuţívají i ţáci v zájmovém krouţku. 
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Výchovné a vzdělávací strategie – Výtvarná výchova 
 

 

Kompetence k řešení problémů 

-    podporujeme ţáky k zapojování do výtvarných soutěţí podle svých schopností a 

dovedností 

-    vedeme ţáky k tvořivému přístupu při řešení problémů 

-    zařazujeme týmovou spolupráci 

 

Kompetence k učení 

-    vedeme ţáky k učení se prostřednictvím vlastní tvorby 

-    podporujeme ţáky pochvalou,  

-    motivujeme ţáky výběrem aktuálních témat a zajímavých technik 

-    při výběru technik postupujeme od jednoduchých ke sloţitějším 

 

Kompetence komunikativní 

-    vedeme ţáky k výtvarnému vyjadřování vlastních představ  

-    podporujeme u ţáků aktivní zapojení při tvorbě školního časopisu 

-    vybízíme ţáky k respektování odlišného výtvarného vyjadřování druhých 

 

Kompetence sociální a personální 

-    zadáváme úkoly, které vedou ke skupinové práci 

-    podporujeme u ţáků vzájemnou pomoc 

-    vyţadujeme u ţáků respektování dohodnutých pravidel chování 

 

Kompetence občanské 

-    pomáháme ţákům spoluvytvářet si postoj k uměleckým dílům 

-    umoţňujeme ţákům pochopit a respektovat estetické poţadavky na ţivotní 

prostředí 

-    vybízíme ţáky ke vzájemné spolupráci při organizaci školních a mimoškolních 

akcí 

 

Kompetence pracovní 

-    umoţňujeme ţákům prezentovat výsledky své práce 

-    vedeme ţáky k bezpečné manipulaci s nástroji a materiály 
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5.8. Člověk a zdraví 
 

 

5.8.1. Výchova ke zdraví 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Předmět je vyučován na druhém stupni a vede ţáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví 

v propojení všech jeho sloţek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. 

Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 

prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Ţáci si osvojují zásady zdravého ţivotního stylu a 

jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém ţivotě i k osvojování účelného chování při ohroţení 

v kaţdodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem 

k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje 

výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem 

Osobnostní a sociální výchova. Ţáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi 

lidmi, partnerských vztazích, manţelství a rodině, škole a společenství vrstevníků.  

 

Reaguje na současné potřeby týkající se podpory a ochrany zdraví u dětí a dospívajících 

(velké procento nezletilých zneuţívajících alkohol a cigarety, vzrůstající agresivita u dětí aj.). 

Uplatňuje komplexní pohled na širokou problematiku zdraví. Do svého vzdělávacího obsahu 

integruje prvky z oblasti medicíny, psychologie, sociologie, etiky a ekologie. 

 

Vzdělávací obsah předmětu je úzce spjat se všemi průřezovými tématy Osobnostní a sociální 

výchovy, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální 

výchova. Specifické je propojení tematického okruhu Osobnostní a sociální rozvoj s 

průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova, zaloţené na působení v rovině 

osobnostního, sociálního a mravního rozvoje. Klíčová jsou témata týkající se psychohygieny 

(regulace zátěţí, stresů, zvládání krizových situací), mezilidských vztahů (prosociální 

chování), řešení problémů a rozhodovacích dovedností (problémy v osobních a mezilidských 

vztazích), komunikace (naslouchání, vyjednávání, řešení konfliktů, specifické komunikační 

dovednosti a strategie v běţných i krizových situacích, komunikační ochrana proti 

manipulaci), prevence společensky neţádoucích jevů a negativních způsobů chování. 

 

Výchova ke zdraví rozvíjí tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k 

řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, 

Kompetence občanské a Kompetence pracovní. 

V didaktické práci budou převaţovat aktivizující a komplexní výukové metody (diskusní, 

situační, didaktické hry, skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce ţáků, kritické 

myšlení, projektová výuka, aktivní sociální učení, proţitkové učení aj.), které u ţáků rozvíjejí 

iniciativu, tvořivost, samostatnost, spolupráci a komunikaci, posilují zdravé sebevědomí, 

zodpovědnost, prosociální chování, zvyšují odolnost vůči stresům, přispívají k utváření 

vlastních názorů a k volbě správného rozhodování. 
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Časová dotace je vymezena v 6., 7. a 9. ročníku 1 hodina týdně. 
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Výchovné a vzdělávací strategie – Výchova ke zdraví 
 

 

Kompetence k učení 

- motivujeme ţáky kladným přístupem k danému předmětu řešením zajímavých 

problémů (ankety, dotazníky), aktualizujeme dané situace 

- postupujeme od jednoduchého ke sloţitému při utváření osobnosti, uplatňování 

zásad přispívajících k zachování a upevňování zdraví 

- zpestřujeme učivo informacemi ze sdělovacích prostředků 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme ţáky ke hledání způsobů řešení nejrůznějších mimořádných a krizových 

situací 

- podporujeme plánování způsobů řešení problémů 

- klademe důraz na zapojování ţáků do soutěţí podle jejich schopností a dovedností 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme ţáky k vyjadřování a formulování vlastních myšlenek a názorů 

- klademe důraz na kultivovaný projev 

- vedeme ţáky k bezpečnému a odpovědnému sexuálnímu chování s ohledem na 

zdraví a etické partnerské vztahy 

- podporujeme aktivní zapojení do tvorby školního časopisu 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme ţáky k respektování dohodnutých pravidel chování a jednání 

- usilujeme, aby ţáci pochopili potřebu poskytnout pomoc nebo o ni poţádat 

- vytváříme příjemnou atmosféru ve skupinách 

 

Kompetence občanské 

- klademe důraz na respektování názorů druhých lidí a k odmítání násilí 

- usilujeme, aby ţáci pochopili základní ekologické souvislosti a problémy, 

respektovali poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí 

- klademe důraz na rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 

Kompetence pracovní 

- klademe důraz na ovládání základních postupů při první pomoci 

- při školních i mimoškolních akcích ţáky seznamujeme s praktickým uplatňováním 

pracovních postupů 

- vedeme ţáky ke zdokonalování dovedností ve školních krouţcích a tím 

podporujeme budoucí profesní orientaci ţáků 
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5.8.2. Tělesná výchova  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Pro všestranný rozvoj ţákovské osobnosti nám napomáhá několik sportovně laděných 

krouţků – pro první stupeň: pohybové hry, míčové hry, pro druhý stupeň: florbal, volejbal. 

Horolezecký krouţek, systém soutěţí, jak míčových, tak i atletických rovněţ nemalou měrou 

formují harmonický rozvoj osobnosti. Jednou z důleţitých aktivit jsou Lyţařské výchovně 

vzdělávací kurzy, Školy v přírodě a Letní tábory pro ţáky naší školy. 

 

V předmětu Tělesná výchova se snaţíme rozvíjet tyto klíčové kompetence. 

Postup od jednoduchého ke sloţitějšímu, sledování výsledků a porovnávání s předchozími, 

znalost a vyuţívání základního tělocvičného názvosloví (Kompetence k učení). 

Podpora ţáků k vyhledávání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech, práce 

s chybou, jako příleţitost ukázat cestu ke správnému řešení (Kompetence k řešení 

problémů). Vyţadování kultivovaného ústního projevu, znalost základních povelů a pokynů 

a reakce na ně, organizování jednoduchých her a soutěţí (Kompetence komunikativní). 

Spolupráce ve skupinách, dodrţování pravidel v duchu fair-play, respektování opačného 

pohlaví a výkonnosti jiných, označení a odstranění chyby (Kompetence sociální a 

personální). Vyuţití metod napodobování, působení vzorů a příkladů, spolupráce při školních 

i mimoškolních akcích, zlepšování zdatnosti a přiměřené samostatnosti (Kompetence 

občanská). Vysvětlování potřebnosti pohybu pro člověka, který se nevěnuje výkonnostnímu 

ani vrcholovému sportu, uplatňování zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových aktivitách, 

vedení k bezpečnému uţívání tělocvičného nářadí a náčiní (Kompetence pracovní). 

 

V Tělesné výchově jsou pak rozpracovaná průřezová témata Osobnostní a sociální výchova 

(spolupráce a soutěţivost), Výchova demokratického občana (občanská společnost a 

škola,principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování), Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá), Multikulturní 

výchova (lidské vztahy), Enviromentální výchova (vztah člověka k prostředí), Mediální 

výchova (interpretace vztahu mediálních sdělení a reality). 

 

Celková časová dotace pro Tělesnou výchovu je rozdělena tak, ţe se v kaţdém ročníku 

vyučuje ve dvou hodinách týdně. Přičemţ ve 2. ročníku probíhá půl roku základní plavecký 

výcvik, ve 3. ročníku pak plavecký výcvik zdokonalující. Mimo to ještě existuje nabídka 

předplaveckého výcviku pro ţáky 1. ročníku a další zdokonalující kurzy pro 4. a 5. ročník (to 

se ovšem odvíjí od zájmů rodičů). 
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Výchovné a vzdělávací strategie – Tělesná výchova 
 

 

Kompetence k učení  

-     postupujeme od jednoduchého k sloţitějšímu 

-     vedeme ţáky ke sledování svých výkonů a jejich porovnání s předchozími 

-     usilujeme o to,  aby ţáci znali a vyuţívali základní tělocvičné názvosloví 

 

Kompetence k řešení problémů  

- podporujeme ţáky k vyhledávání vhodné taktiky v individuálních i    

kolektivních sportech 

-     pracujeme s chybou jako s příleţitostí jak ukázat cestu ke správnému řešení  

 

Kompetence komunikativní  

-     vyţadujeme od ţáků kultivovaných ústí projev  

- vedeme ţáky k reakci na základní povely a pokyny, aby je sami pouţívali,    

- zorganizovaly jednoduché pohybové soutěţe, činnosti, jejich varianty  

 

Kompetence sociální a personální  

-    vedeme ţáky ke spolupráci ve skupinách  

-    usilujeme, aby ţáci dodrţovali pravidla v duchu fair-play   

-    vedeme ţáky k respektování opačného pohlaví a výkonnosti jiných  

-    snaţíme se vést ţáky k tomu, aby označili chybu a uměli ji odstranit 

 

Kompetence občanská  

-    vyuţíváme metod napodobování, působení vzorů a příkladů  

-    vedeme ţáky ke spolupráci při školních a mimoškolních akcích 

-    motivujeme ţáky ke zlepšovaní své zdatnosti a vyţadujeme po nich přiměřenou 

     samostatnost  

 

Kompetence pracovní  

-    vysvětlujeme ţákům potřebu pohybových aktivit pro člověka, který se nevěnuje  

     výkonnostnímu ani vrcholovému sportu  

     -    učíme ţáky uplatňovat zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových   

     činnostech  

-    vedeme ţáky k bezpečnému uţívání tělocvičného nářadí a náčiní 
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5.9. Člověk a svět práce 
 

 

5.9.1. Praktické činnosti  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Předmět vyuţívá znalosti, získané v jiných oblastech vzdělávání i zkušenosti nabyté v běţném 

ţivotě. Umoţňuje ţákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků 

potřebných v běţném ţivotě a formuje jejich osobnost rozvíjením některých vlastností, 

motorických i tvořivých schopností a dovedností.  

Základním záměrem výuky předmětu Pracovní činnosti na naší škole je seznámení ţákům 

s různými materiály a práce s nimi, vyuţívání různých technik a technologií, seznámení 

s pracemi na zahradě, ošetřování pokojových květin a v neposlední řadě seznámení ţáků 

s jednoduchými recepty pro studenou kuchyni a zásadám správného stolování (soutěţ  

Stolečku, prostři se). 

Individuální přístup je zabezpečen prostřednictvím několika společensko kulturních akcí pro 

děti (Vánoční zvonkování, Jarní čarování, Tématicky laděné dny – Barevný týden, 1.jarní 

den…) 

 

V předmětu Pracovní činnosti rozvíjíme tyto kompetence: 

Promýšlení pracovních postupů praktických cvičení, aplikování poznatků v praxi, hledání 

náhradních pracovních řešení (Kompetence k řešení problémů). 

Vytváření pozitivního vztahu k práci prostřednictvím zadávaných úkolů, motivací ţáků 

pochvalou přispíváme k jejich budoucí profesionální orientaci, vedení ţáků k postupnému 

přechodu od jednoduchých prací ke sloţitějším, kritické hodnocení výsledků své práce 

(Kompetence k učení). 

Vedení ţáků ke správnému technologickému postupu při práci a k uţívání správného 

technického názvosloví, vyuţívání informačních zdrojů (Kompetence komunikativní). 

Vyuţívání metod skupinové práce, respektování dohodnutých pravidel chování (Kompetence 

sociálně personální). 

Vytváření pozitivního vztahu k práci u ţáků a vedení k odpovědnosti za kvalitu svých i 

společných výsledků práce, usilování o pochopení základních ekologických souvislostí a 

problémů, seznámení ţáků s našimi tradicemi, kulturním a historickým dědictvím 

(Kompetence občanské). 

Pouţívání bezpečnostních a hygienických pravidel při práci, k běţné manipulaci s pracovními 

nástroji a předměty, rozšiřování znalostí a dovedností pestrou nabídkou krouţku ve škole 

(Kompetence pracovní). 

 

Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova 

(rozvoj kreativity), sociální rozvoj (spolupráce a soutěţivost), morální rozvoj (řešení 

problémů a rozhodovací dovednosti), Environmentální výchova (vztah člověka k prostředí, 

lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí), Výchova demokratického občana (občanská 

společnost a škola), Mediální výchova (kritické vnímání a čtení mediálních sdělení). 
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Celková časová dotace je rozvrţena tak, ţe jsou Pracovní činnosti vyučovány na prvním 

stupni (1. – 5. ročník) jednu hodinu týdně. Na druhém stupni je časová dotace vymezena na 1 

hodinu týdně v šestém ročníku, 1 hodinu týdně v 8. ročníku a 2 hodiny týdně v 9. ročníku. 

V rámci 8. a 9. třídy je začleněna do předmětu Volba povolání.  
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Výchovné a vzdělávací strategie – Praktické činnosti  
 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme ţáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení 

- klademe důraz na aplikování poznatků v praxi 

- učíme ţáky hledat náhradní pracovní řešení 

 

Kompetence k učení 

- vytváříme pozitivní vztah k práci prostřednictvím zadávaných úkolů 

- motivujeme ţáka pochvalou, přispíváme k jeho budoucí profesionální orientaci 

- vedeme ţáky k postupnému přechodu od jednoduchých prací ke sloţitějším 

- učíme ţáky kriticky zhodnotit výsledky své práce a diskutovat o nich 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme ţáky ke správnému technologickému postupu při práci a k pouţívání 

správného technického názvosloví 

- vyuţíváme informační zdroje k získávání nových poznatků 

 

Kompetence sociálně personální 

- vyuţíváme metod skupinové práce, dodrţujeme střídání rolí ţáků ve skupině a 

usilujeme o respektování dohodnutých pravidel chování 

- snaţíme se, aby ţáci kriticky hodnotili svou práci 

 

Kompetence občanské 

- vytváříme u ţáků pozitivní vztah k práci a vedeme je k odpovědnosti za kvalitu 

svých i společných výsledků práce 

- usilujeme o chápání základních ekologických souvislostí a problémů 

- seznamujeme ţáky s našimi tradicemi, kulturním i historickým dědictvím 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme ţáky k  pouţívání bezpečnostních a hygienických pravidel při práci, 

k bezpečné manipulaci pracovními nástroji a předměty  

- rozšiřujeme znalosti a dovednosti pestrou nabídkou krouţků ve škole 
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5.10.  Doplňující vzdělávací obory – volitelné předměty, nepovinné 

předměty 
 

 

5.10.1. Volitelné předměty – Praktická cvičení z Matematiky, Psaní  

  všemi deseti, Praktika ze Zeměpisu, Chemická praktika 

 
 

5.10.2. Nepovinné předměty - Hra na zobcovou flétnu, Taneční a    

            Pohybová průprava, Pohybové hry pro 1. stupeň, Pohybové  

            hry pro 2. stupeň, Florbal, Angličtina hrou 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu   
 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

 

Vyučovací předmět Praktická cvičení z matematiky je nabízen ţákům v 7. - 9. ročníku. 

Obsahové zaměření vychází z výstupů vyučovacího předmětu Matematika, navazuje na něj, 

rozvíjí a doplňuje jej.  

 

Vyučovací předmět Psaní všemi deseti je nabízen v rámci nabídky volitelných předmětů 

ţákům 7. -  9. ročníku.  

 

Vyučovací předmět Chemická praktika je nabízen v rámci nabídky volitelných předmětů 

ţákům 8. -  9. ročníku. Obsahové zaměření vychází z výstupů vyučovacího předmětu Chemie, 

navazuje na něj, rozvíjí a doplňuje jej.  

 

Vyučovací předmět Praktika ze Zeměpisu je nabízen v rámci nabídky volitelných předmětů 

ţákům 7. - 9. ročníku. Obsahové zaměření vychází z výstupů vyučovacího předmětu Zeměpis, 

navazuje na něj, rozvíjí a doplňuje jej.  

 

Nepovinné předměty Hra na zobcovou flétnu, Taneční a pohybová průprava, Pohybové hry 

pro 1. stupeň, Florbal, Angličtina hrou jsou aktuálně nabízeny ţákům 1. a 2. stupně. 
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Výchovné a vzdělávací strategie – volitelných a nepovinných předmětů 
 

 

Kompetence k učení 

- učitel motivuje ţáky kladným přístupem k předmětu a řešením zajímavých situací 

- postupuje od jednoduchého ke sloţitějšímu a neustálým opakováním jiţ 

probraných jevů se snaţí upevňovat získané znalosti a pouţívat je při komunikaci 

- vede ţáky k propojování získaných znalostí do širších celků 

- vede ţáky k transferu – schopnosti aplikace vědomostí nebo dovedností jedné 

situace do druhé vede ţáky k práci s chybou – chybu nechápat jako nedostatek, ale 

krok ke zlepšení a příleţitost hledat správné řešení 

 

Kompetence k řešení problémů 

 -    učitel pomáhá ţákům zvládat odstraňování problémů při komunikaci 

 -    vede ţáky k uplatnění intuice, fantazie, improvizace, kreativity při řešení 

problémů  

 

Kompetence komunikativní 

  učitel vede ţáky k: 

  -    aktivnímu a efektivnímu vyuţívání různých způsobů komunikace  

  -   formulování a vyjadřování jednoduché myšlenky nebo názoru 

  -   naslouchání a porozumění jednoduchých sdělení a vhodnému reagování na ně 

  -   ke kultivovanému projevu 

 

Kompetence sociální a personální 

            učitel vede ţáky k: 

  -   týmové spolupráci, práci ve dvojících, ve skupinách 

  -   respektování jiného názoru při týmové spolupráci 

  -   vzájemné pomoci při učení 

  -   prezentování a obhajobě vlastních myšlenek při týmové spolupráci 

  -   vstřícnému chování vůči ostatním, k toleranci a snášenlivosti 

 

Kompetence občanské 

            učitel vede ţáky k: 

  -   respektování názoru druhých lidí, k odmítání násilí, k toleranci odlišnosti –            

       náboţenské, rasové… 

  -   taktnímu chování a schopnosti empatie 

  -   poznávání a respektování tradic jiných národů 

 

Kompetence pracovní 

             učitel vede ţáky k: 

  -   účelnému vyuţití vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích  

       oblastech  pro oblast jazyk a komunikace 

  -    vyuţití znalosti k vyhledávání a získávání různých informací 

  -    práci ve dvojících, skupině, týmu, na stanovištích 

  -    práci s mapou, plánem, internete 
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5.11. Standardy pro základní vzdělávání – viz příloha č. 1 RVP ZV 
 

 

 6. Hodnocení ţáků  
 

 

6.1. Právní vymezení 
 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto 

směrnici.  

Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona. Směrnice je 

umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole podle § 30 školského 

zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, ţáci (studenti) školy a 

byli informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a ţáků.  

Tato pravidla jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky školy. O případech, které 

zde nejsou uvedeny, rozhoduje v rámci platných právních norem a v rámci své pravomoci 

ředitel školy. 

 

 

6.2. Cíle základního vzdělávání 
 

 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si ţáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich 

základě byli motivováni k celoţivotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené 

problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, 

vytvořené hodnoty a ţivotní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 

kulturním a duchovním hodnotám, učili se poznávat své schopnosti a reálné moţnosti a 

uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další 

ţivotní dráze a svém profesním uplatnění. 

Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména: 

a. rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, 

mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský ţivot, výkon povolání nebo 

pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého ţivota, 

b. získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, 

c. pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a 

svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudrţnost, 

d. pochopení a uplatňování principu rovnosti ţen a muţů ve společnosti, 

e. utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, 

jazykové a náboţenské identitě kaţdého jedince, 

f. poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a 

pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro souţití v národním a 

mezinárodním měřítku, 

g. získání a uplatňování znalostí o ţivotním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad 

trvale udrţitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví, 
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6.3. Zásady vzdělávání 
 

 

Vzdělávání je zaloţeno na zásadách 

a. rovného přístupu kaţdého státního občana České republiky nebo jiného členského státu 

Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, 

pohlaví, jazyka, víry a náboţenství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, 

majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, 

b. zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, 

c. vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků 

vzdělávání, 

d. bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo 

jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo 

svazek obcí, 

e. svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a 

jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, 

f. zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosaţených ve vědě, výzkumu a 

vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod 

g. hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených 

tímto zákonem a vzdělávacími programy, 

h. moţnosti kaţdého vzdělávat se po dobu celého ţivota při vědomí spoluodpovědnosti za 

své vzdělávání. 

 

 

6.4. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování  

       ve škole a na akcích pořádaných školou 
 

 

6.4.1. Zásady a pravidla pro hodnocení a klasifikaci 
 

 

Z §14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ţáků je: 

a. jednoznačné, 

b. srozumitelné, 

c. srovnatelné s předem stanovenými kritérii, 

d. věcné, 

e. všestranné. 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů formulovaných 

v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doloţitelné. 

 Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení 

vydat ţákovi výpis z vysvědčení. 

 Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 

v případě přestupu ţáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost 

této školy nebo zákonného zástupce ţáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro 

účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 
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 Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném 

stupni základní školy jiţ jednou ročník opakoval. 

 Ředitel školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho zákonného 

zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a 

důvodů uvedených v ţádosti. 

 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení ţáka ze školy, vyloučení ţáka, a další 

kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro ţáka. Pochvaly, jiná ocenění a 

další kázeňská opatření můţe udělit či uloţit ředitel školy nebo třídní učitel. Ředitel 

školy můţe v případě závaţného zaviněného porušení povinností stanovených tímto 

zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení 

nebo o vyloučení ţáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel 

školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ţák v průběhu 

zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem 

nebo školním nebo vnitřním řádem, můţe ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. 

Ţáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, ţe splnil 

povinnou školní docházku. 

 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy se vţdy 

povaţují za závaţné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

 O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka rozhodne ředitel školy do dvou 

měsíců ode dne, kdy se o provinění ţáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku 

ode dne, kdy se ţák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je 

klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí 

informuje ředitel pedagogickou radu. Ţák přestává být ţákem školy dnem 

následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto 

rozhodnutí den pozdější. 

 Při určování prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a výsledky, které ţák dosáhl za celé klasifikační období. 

 Při hodnocení a klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen „učitel“) 

přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči ţákovi. 

 Hodnocení je orientováno pozitivně, aby bylo pro ţáka motivující. Zaznamenává se 

individuální pokrok ţáka (nesrovnávají se jednotliví ţáci mezi sebou, nerozdělují se na 

úspěšné a neúspěšné). 

 Učitel přihlíţí při hodnocení k věkovým a individuálním zvláštnostem ţáků a jejich 

momentálním indispozicím. Hodnocení ţáka vychází vţdy z celkového poznání jeho 

schopností, dovedností a kompetencí. 

 V případě mimořádného zhoršení prospěchu či chování ţáka informuje učitel zákonné 

zástupce bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy většího zaostávání ţáka 

v učení se projednají v pedagogické radě. 

 Hodnotí se i z učiva, které ţák zameškal a byl povinen do stanoveného termínu si 

doplnit. 

 Cílem a základem kaţdého hodnocení je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu, tj. co se 

naučil, zvládl, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak má postupovat dále. 

 Stupeň prospěchu se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace za 

příslušné období. 
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 Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k tomu, ţe ţák mohl v průběhu klasifikačního 

období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici (např. zdravotní stav, 

situace v rodině,..) 

 Hodnocení má ţáky motivovat, mělo by vést k pozitivnímu vyjádření. 

 Účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech, ale zhodnotit úroveň 

vědomostí ţáka. 

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají učitelé soustavným diagnostickým 

pozorováním ţáka, sledováním jeho výkonů, aktivity a připravenosti na vyučování, 

různými druhy zkoušek (písemných, ústních, grafických, praktických, pohybových, 

apod.), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností ţáků, 

konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko -  

psychologické poradny. 

 Pro celkové hodnocení pouţíváme na prvním stupni známku. Po dohodě s rodiči je 

moţno hodnotit slovně. Na druhém stupni jsou ţáci hodnoceni známkou. U ţáka s 

vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na 

základě ţádosti zákonného zástupce ţáka.  

 Ţák musí mít z kaţdého předmětu alespoň dvě známky za kaţdé pololetí, z toho 

nejméně jednu za ústní zkoušení. Učitelé získávají známky v průběhu celého 

klasifikačního období. 

 Při opakované krátkodobé absenci (1-3 dny) v daném předmětu, která přesáhne 30%, 

můţe učitel trvat na přezkoušení učiva za dané pololetí.  

 Není přípustné ústně přezkušovat ţáky koncem klasifikačního období z látky celého 

tohoto období. 

 O termínu písemné zkoušky, která má trvat více neţ 35 minut, informuje vyučující 

ţáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou 

zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou ţáci konat jen jednu zkoušku uvedeného 

charakteru. 

 Zkoušení ţáků učitel provádí zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je 

individuální přezkoušení po vyučování nebo o přestávce v kabinetech. Výjimka je 

moţná pouze při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve 

zprávě z PPP. 

 Ţáci se dovídají výsledky kaţdé klasifikace, zdůvodnění, klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Výsledky ústních zkoušení učitel oznamuje 

ţákovi ihned, výsledky písemných prací, zkoušek a praktických činností oznámí 

ţákovi nejpozději do 14 dnů, s výjimkou slohových prací.  

 Všechny známky, které učitel bere v úvahu při celkové klasifikaci, sděluje zákonným 

zástupcům zápisem do ţákovské kníţky nebo její elektronické podoby. V případě, ţe 

ţák „chronicky“ zapomíná ţákovskou kníţku, aby se vyhnul zápisu známek, 

poznámek o chování, či jiných sdělení, třídní učitel nebo příslušný vyučující tuto 

skutečnost oznámí jinou prokazatelnou formou zákonnému zástupci. 

 Ţákům nejsou zadávány klasické čtvrtletní písemné práce. Hodinové prověrky jsou 

zadávány po probrání daného tematického celku. Opravené písemné a grafické práce 

jsou archivovány jeden rok. Písemné práce delší neţ 35 minut jsou ţákům 

oznamovány s dostatečným předstihem. 

 Skupinová práce není klasifikována, známkován je pouze individuální výkon. 

 Učitel si vede soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka i způsob získání známek 

(ústní zkoušení, písemné, apod.).  

 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při 

dlouhodobějším pobytu ţáka mimo školu (lázeňská léčba, dočasné umístění v ústavu, 
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apod.) vyučující přihlíţí k hodnocení ţáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl 

ţák umístěn.  

 Třídní učitel informuje zákonné zástupce o prospěchu a chování ţáka na pravidelných 

třídních schůzkách, učitelé ostatních předmětů při individuálním pohovoru. Rodiče, 

kteří se nemohou dostavit v termínu určeném školou, mohou poţádat o individuální 

konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování ţáka jsou sdělovány pouze 

zákonným zástupcům, nikoli veřejně. 

 Případy zaostávání ţáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v 

pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.  

 Vyučující dodrţují zásady pedagogického taktu, zejména:  

- neklasifikují ţáka ihned po jeho návratu do školy po nepřítomnosti delší neţ 

týden (např. nemoc), nikoli však soukromé ozdravné pobyty, ţáci nemusí dopisovat do 

sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem 

zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech ţáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel 

klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé 

třídě není přípustné, - před prověřováním znalostí musí mít ţáci dostatek času k 

naučení, procvičení a zaţití učiva. - prověřování znalostí provádět aţ po dostatečném 

procvičení učiva.          

- před prověřováním znalostí mají ţáci dostatek času k naučení, procvičení a 

zaţití učiva  

- třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující 

s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a 

klasifikace a způsobu získávání podkladů. 

 Ţáci jsou vedeni k sebehodnocení a sebekontrole. 

 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 

hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných 

předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na 

umoţnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.      

 V případě mimořádného zhoršení prospěchu ţáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem.       

 Pokud je klasifikace ţáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, 

vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během   které se klasifikace ţáka určuje 

nebo ve které se k ní mohou zákonní   zástupci ţáka odvolat - tzn. celý školní rok 

včetně hlavních   prázdnin, v případě ţáků s odloţenou klasifikací nebo opravnými   

zkouškami aţ do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být 

předloţeny všem ţákům a na poţádání ve škole také rodičům. 

 Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději 

do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním 

termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. 

 Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a 

klasifikace ţáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou 

součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.     

 Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a 

předmětů, z nichţ byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 

52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního 

stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, a ţák 
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druhého stupně základní školy, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to 

bez ohledu na prospěch tohoto ţáka. 

 Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději 

do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení 

navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 Pokud ţák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů
22a), plní 

povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu 

vysvědčení základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla 

dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků 

vzdělávání ţáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat 

vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání ţáka druhou školou.   

 Ţák naší školy, který plní povinnou školní docházku v zahraničí nebo v zahraniční 

škole na území ČR, je povinen se ve stanovených intervalech nechat přezkoušet na ZŠ 

Ţerotínova ve Valašském Meziříčí - viz příloha školního řádu č. 2 

 

 

6.4.2. Získávání podkladů a kritéria pro hodnocení a klasifikaci 
 

 

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 

diagnostickým pozorováním ţáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na 

vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové ...), 

kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností ţáků, 

konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a 

zdravotnickými pracovníky. 

 Tematické a laboratorní písemné práce si zakládá vyučující po dobu jednoho roku. 

 Zákonní zástupci ţáka si mohou na poţádání nechat příslušné práce předloţit. 

 

 

            6.4.3. Kritéria pro hodnocení ţáků 
 

 

Při klasifikaci učitel sleduje zejména: 

 Zvládnutí očekávaných výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci 

individuálních moţností ţáka. 

 Samostatnost, smysluplnost, úroveň komunikačních dovedností, schopnost řešit 

problémové situace tvůrčím způsobem. 

 Změny v chování, postojích a dovednostech. 

 Míru zodpovědnosti a toleranci, kterou ţák pociťuje. 

 Aktivitu v přístupu k činnostem a zájem o ně. 

 Přesnost, výstiţnost a odbornou jazykovou správnost ústního a písemného projevu. 

 Spolupráci. 

 

Formy ověřování vědomostí a dovedností ţáků 

 

 Písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení,… 

 Ústní zkoušení, mluvený projev. 

 Zpracování referátů a prací k danému tématu. 
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 Úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly. 

 Modelové a problémové úkoly, kvizy, kříţovky, rébusy,… 

 Laboratorní práce, výroba modelů, pomůcek,… 

 Skupinové a projektové práce. 

 Soustavné diagnostické pozorování ţáka, jeho připravenost na vyučování 

 Týdenní školy v přírodě. 

 Vědomostní testy Cermat, Scio, (pro ţáky 2. stupně). 

 Sebehodnocení. 

 Práce s chybou. 

Podklady pro hodnocení jsou získány takovou formou, která odpovídá věku a individuálním 

zvláštnostem dítěte. 

 

Kritéria hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření: 

 

      Český jazyk: 

 

Učitel můţe provést celkové hodnocení ţáka na konci klasifikačního období pouze v 

tom případě, ţe získal u ţáka minimálně 50% z celkového počtu hodnocení znalostí (ústní i 

písemný projev). 

Při získávání podkladů pro klasifikaci jsou vyuţívány tyto formy: 

1. Testy – věcná a pravopisná správnost 

2. Diktáty – pravopisná správnost 

3. Desetiminutovky – věcná a pravopisná správnost 

4. Kontrolní slohové práce – dodrţení slohového postupu, úroveň vyjadřování (včetně 

pravopisné správnosti), členění textu, úprava 

5. Slohové práce – dodrţení slohového postupu, úroveň vyjadřování (včetně pravopisné 

správnosti), členění textu 

6. Recitace básně – úroveň přednesu, znalost textu 

7. Čtenářský deník – zápisky ze zadaných knih, které odpovídají předem stanoveným 

kritériím 

8. Referáty – úroveň vyjadřování (spisovnost, souvislý projev bez opory v textu), 

věcnost 

9. Mluvnická cvičení – úroveň vyjadřování (spisovnost, souvislý projev bez opory 

v textu), věcnost 

10. Domácí úkoly – odevzdání úkolů ve stanoveném termínu, věcná správnost 

11. Práce v hodině – plnění zadaných úkolů, aktivní zapojení do výuky 

12. Vedení sešitu – úprava, čitelnost, čistota 

 

Cizí jazyk: 

 

Učitel můţe provést celkové hodnocení ţáka na konci klasifikačního období pouze 

v tom případě, ţe získal u ţáka minimálně 50% z celkového počtu hodnocení znalostí (ústní i 

písemný projev), minimálně však dvě známky za jedno pololetí. 

Podklady pro hodnocení: 

1. Ústní zkoušení – výstiţnost a odborná jazyková správnost ústního projevu 

2. Písemné zkoušení a testy – přesnost, správnost 

3. Grafický a estetický projev (hodnocení sešitů, pracovních sešitů, slovníčků a 

zadaných projektů) 

4. Čtení a poslech s porozuměním textu 
5. Aktivita v přístupu k předmětu a zájem o něj 
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6. Domácí úkoly – odevzdání úkolů ve stanoveném termínu, věcná správnost 

Při klasifikaci učitel sleduje zejména ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných 

poznatků, faktů a pojmů a schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při 

komunikaci v cizím jazyce 

      Dějepis:  

 

Pro klasifikaci na konci klasifikačního období jsou nutná minimálně 3 hodnocení. 

Podklady pro hodnocení: 

1. Ústní zkoušení – hloubka porozumění, vlastní interpretace, argumentace, uţití 

znalostí a dovedností 

2. Písemné zkoušení – rozsah znalostí a dovedností, úplnost, přesnost, trvalost 

a) větší souhrnné testy 

b) menší písemné práce - jednotlivá témata 

3. Samostatná práce – přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou práce s textem, 

získávání a třídění informací, samostatné poznámky 

4. Referáty (aktuality) hodnotí se podle těchto kritérií: 

a) výběr informací  

b) přiměřený rozsah 

c) zdroje informací 

d) kvalita přednesu, prezentace 

f) grafická stránka - písemná podoba, pouţití PC 

5. Aktivita – při vyučování  

6. Spolupráce – ochota a schopnost pracovat v týmu, spolehlivost plnění zadaných 

úkolů, samostatnost 

7. Vedení sešitů – poznámky, úprava a věcná správnost 

 

Přírodopis, Zeměpis, Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda: 

 

Pro klasifikaci na konci klasifikačního období jsou nutná minimálně 2 hodnocení. 

Podklady pro hodnocení: 

1. Ústní zkoušení – toto pracovní označení neznamená jen odříkávání textu tzv. „před 

tabulí“, ale patří sem zásadnější ústní projevy, kdy ţák vypráví, popisuje, vysvětluje, 

oznamuje své řešení problému, argumentuje apod. Měl by prokázat schopnost souvisle 

mluvit na dané téma. 

2. Písemné zkoušení 
a. větší souhrnné testy 

b. menší testy po probrání tematického celku 

c. Samostatná práce – přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou práce 

s textem, získávání a třídění informací, samostatné poznámky, pátrání apod. 

3. Laboratorní práce – hodnotí se aktivita, preciznost, samostatné řešení problému a 

schopnost spolupráce v týmu, úprava a způsob zpracování protokolu. 

4. Referáty – hodnotí se podle těchto kritérií: 

a. výběr informací, referát má obohatit (ale nepřehltit málo zajímavými detaily), 

nelze jen opakovat uţ známé z výuky 

b. přiměřený rozsah – maximálně 5 aţ 10 min. 

c. uvést zdroje informací 

d. kvalita přednesu, prezentace – co nejvíce vlastními slovy, zaujmout 

e. kvalita písemného zpracování (pokud moţno PC), písemné můţe být 

rozsáhlejší neţ výběr ústně sděleného 
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5. Aktivita – při vyučování (reakce, souvislosti, nápady apod) i čerpané mimo školu a ve 

škole prezentované (tzv. referáty, informace z médií, výstřiţky do sešitu, fotografie 

apod.), účast v soutěţích, ţákovské odborné činnosti aj. 

6. Orientační zkoušení – ústní opakování probraného učiva v lavicích v úvodu hodiny 

na malé jedničky. Po získání třech malých jedniček dostává jednu velkou známku do 

ţákovské kníţky 

7. Spolupráce – ochota a schopnost pracovat v týmu, spolehlivost plnění zadaných 

úkolů, samostatnost 

8. Vedení sešitů – poznámky, úprava, připravenost pomůcek 

 

Občanská výchova a Výchova ke zdraví: 

 

Pro klasifikaci na konci klasifikačního období jsou nutná minimálně 2 hodnocení. 

Podklady pro hodnocení: 

1. Referáty, zprávy – úroveň vyjadřování (souvislý projev bez opory v textu), věcnost 

2. Testy – věcná správnost 

3. Domácí úkoly – odevzdání úkolů ve stanoveném termínu, věcná správnost 

4. Práce v hodině – plnění zadaných úkolů, aktivní zapojení do výuky 

5. Vedení sešitu – doplněné zápisy za celý školní rok, úprava 

 

Matematika: 

 

Učitel můţe provést celkové hodnocení ţáka na konci klasifikačního období pouze v 

tom případě, ţe získal u ţáka minimálně 50% z celkového počtu hodnocení znalostí (ústní i 

písemný projev). 

Při získávání podkladů pro klasifikaci jsou vyuţívány tyto formy: 

1. Ústní zkoušení – samostatná práce u tabule, především řešení příkladů a úloh 

s vysvětlením, je moţná pomoc učitele 

2. Písemné práce - menší testy po probrání tematického celku 

3. Tematické práce – zvládnutí základního učiva po probrání tématického celku 

4. Samostatná práce - přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou řešení příkladů a 

úloh, získávání a třídění informací, samostatné poznámky, řešení problémových úloh 

5. Skupinová práce – hodnotí se schopnost a ochota spolupracovat, spolehlivost při 

plnění úkolů 

6. Práce v hodině – aktivita, spolupráce, individuální pokrok 

7. Úprava sešitů, připravenost pomůcek  
 

Fyzika a Chemie: 

 

Pro klasifikaci na konci klasifikačního období je nutné 40% z celkového počtu 

hodnocení (minimálně 2). 

Podklady pro hodnocení: 

1. Ústní zkoušení – toto pracovní označení neznamená jen odříkávání textu tzv. „před 

tabulí“, ale patří sem zásadnější ústní projevy, kdy ţák vypráví, popisuje, vysvětluje, 

oznamuje své řešení problému, argumentuje apod. Měl by prokázat schopnost souvisle 

mluvit na dané téma. Součástí ústního zkoušení můţe být také předvedení a popis 

jednoduchého pokusu nebo experimentu. 

2. Písemné zkoušení - menší testy po probrání tematického celku 
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3. Samostatná práce – přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou práce s textem, 

získávání a třídění informací, pokusy, experimenty, samostatné poznámky, pátrání 

apod.  

4. Laboratorní práce – hodnotí se aktivita, preciznost, samostatné řešení problému a 

schopnost spolupráce v týmu, úprava a způsob zpracování protokolu. 

5. Referáty – hodnotí se podle těchto kritérií: 

a. výběr informací, referát má obohatit (ale nepřehltit málo zajímavými detaily), 

nelze jen opakovat uţ známé z výuky 

b. přiměřený rozsah – max. 5 – 10 min. 

c. uvést zdroje informací 

d. kvalita přednesu, prezentace – co nejvíce vlastními slovy, zaujmout 

e. kvalita písemného zpracování (pokud moţno PC), písemné můţe být 

rozsáhlejší neţ výběr ústně sděleného 

6. Aktivita – při vyučování (reakce, souvislosti, nápady apod.) i čerpané mimo školu a 

ve škole prezentované (tzv. referáty, informace z médií, výstřiţky do sešitu, fotografie 

apod.), účast v soutěţích, ţákovské odborné činnosti aj. 

7. Spolupráce – ochota a schopnost pracovat v týmu především při práci na 

jednoduchých pokusech a praktických činností, spolehlivost plnění zadaných úkolů, 

samostatnost. 

8. Výpočty a domácí úkoly 

9. Úprava sešitů, připravenost pomůcek  
 

Kritéria hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření: 

 

      Praktické činnosti: 

 

Výsledná známka o pololetí nebo na konci školního roku bude stanovena hodnocením 

těchto kritérií: 

Při klasifikaci učitel sleduje: 

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 

 vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 

 aktivitu, samostatnost a tvořivost v praktických činnostech 

 kvalitu výsledků činností 

 organizaci vlastní práce, udrţování pořádku na pracovišti 

 dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

 hospodárné vyuţívání surovin, materiálu a energie 

 

Kritéria hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření: 

 

Tělesná výchova: 

 

Výsledná známka o pololetí nebo na konci školního roku bude stanovena hodnocením 

těchto kritérií: 

1. Účast v TV  

 minimálně 70% aktivní účasti v hodinách TV 

 ţák je připraven ve cvičebním úboru k zahájení cvičení 

 vykonává činnosti dle pokynů vyučujícího 

 dodrţuje bezpečnostní zásady při cvičení 

2. Motorické testy  
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 sportovní hry – činnost ţáka při hře (min. ve dvou odlišných hrách) 

 atletika – měření a hodnocení výkonu (zlepšení)  

 gymnastika – vybrané dovednosti 

3. Znalosti z teorie tělesné výchovy  

 pravidla 

 sportovní chování, chování fair play 

 přehled o významných sportovních událostech 

4. Účast a organizace na sportovních soutěţích  

 

Výtvarná výchova: 

 

Výsledná známka o pololetí nebo na konci školního roku bude stanovena hodnocením 

těchto kritérií: 

 aktivní přístup k činnosti 

 tvůrčí přístup - nápaditost, představivost 

 samostatná tvořivá práce 

 postoj k práci, snaha dosáhnout cíle 

 materiální příprava 

 

Hudební výchova: 

 

Výsledná známka o pololetí nebo na konci školního roku bude stanovena hodnocením 

těchto kritérií: 

 aktivní přístup k činnosti 

 zpěv 

 znalost textů písní 

 vedení sešitu, zpěvníčku 

 rytmická cvičení 

 pouţívání not, délka 

 hra na flétničku 

 poslech, vyjádření pocitů 

 referáty, ukázky 

 testy 

Tyto oblasti tvoří souhrnný celek, který je hodnocen a na konci pololetí klasifikován 

příslušnou známkou na vysvědčení. Rozmanitost podkladů umoţňuje respektovat individuální 

rozdíly a dává ţákům příleţitost kompenzovat oblasti, které jsou i z objektivních důvodů 

jejich slabinou. Konkrétní modifikace systému v jednotlivých ročnících je v pravomoci 

vyučujícího. 

Nesplní-li ţák v daném předmětu poţadovaná hodnotící kritéria, můţe mu být uloţena 

doplňková klasifikační zkouška z učiva daného období. 

 

 

6.4.4. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech 
 

 

Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni prospěchu: 

 

a) 1 - výborný, 
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b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - dobrý, 

d) 4 - dostatečný, 

e) 5 - nedostatečný. 

 

Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl 

zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje 

ohodnocení přístupu ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon. 

 

Při klasifikaci ţáka se na prvním stupni pouţije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém 

stupni se pouţije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1. 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

přesný a výstiţný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 

pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti 

je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 

jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 
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Stupeň 4 (dostatečný) 

Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků závaţné mezery. 

Při provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 

grafický projev je málo estetický. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Ţák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě vyuţívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závaţnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udrţuje 

pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a aktivně se stará o ţivotní prostředí. Hospodárně vyuţívá suroviny, materiál, energii. Vzorně 

obsluhuje a udrţuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně 

překonává vyskytující se překáţky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Ţák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou vyuţívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 

organizuje vlastní práci, pracoviště udrţuje v pořádku. Uvědoměle udrţuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o ţivotní prostředí. Při hospodárném 

vyuţívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a 

pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udrţuje s drobnými nedostatky. Překáţky v 

práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 
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Ţák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 

účelně, udrţuje pracoviště v pořádku. Dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně ţivotního prostředí. Na podněty učitele je 

schopen hospodárně vyuţívat suroviny, materiály a energii. K údrţbě laboratorních zařízení, 

přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překáţky v práci překonává jen s 

častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Ţák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede vyuţít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při 

volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má 

závaţné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o 

pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o ţivotní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti vyuţívání surovin, materiálů a 

energie. V obsluze a údrţbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se 

dopouští závaţných nedostatků. Překáţky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Ţák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 

Nedokáţe postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáţe 

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a 

nedbá na ochranu ţivotního prostředí. Nevyuţívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V 

obsluze a údrţbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se 

dopouští závaţných nedostatků. 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 

sportovní výchova. 

Ţák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle poţadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 

kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a 

tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní 

vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova 376, okres Vsetín 

Školní vzdělávací program – Škola dobrého startu 

- 329- 

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska poţadavků osnov.Ţák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 

zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v poţadované míře estetický vkus, 

brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně své 

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. 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 dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 

v poţadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Ţák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Ţák je v činnostech převáţně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

 

 

6.4.5. Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků 
 

 

Ţáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole. Snaţí se sami popsat, co se 

jim daří, co jim ještě nejde a jak budou pokračovat dál. Cílem je shoda sebehodnocení ţáka a 

s hodnocením učitele, aby bylo motivací pro další období. 

 

 Sebehodnocení je důleţitou součástí hodnocení ţáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí 

ţáků. 

 Je zařazováno do procesu vzdělávání průběţně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku ţáků. 

 Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se ţáky 

baví, ţáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení ţákova výkonu nelze 

provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb ţáka. Chyba je důleţitý 

prostředek učení. 

 Při sebehodnocení se ţák snaţí vyjádřit:  

    - co se mu daří 

    - co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

    - jak bude pokračovat dál 

 Pedagogové vedou ţáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

 Sebehodnocení ţáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení ţáka pedagogem), 

ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat ţáka.  

 Na konci pololetí ţák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 

- zodpovědnost 

- motivace k učení 
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- sebedůvěra             

- vztahy v třídním kolektivu. 

 Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

 

6.4.6. Výchovná opatření 
 

 

 Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný 

čin i za mimořádně úspěšnou práci. 

 Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících ţákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 

Pochvala či ocenění můţe být zaznamenáno formou: 

 zápisu do ţákovské kníţky 

 pochvalného listu 

 pochvaly na vysvědčení 

 udělením věcné odměny 

Při porušování povinností stanovených školním řádem lze podle závaţnosti a časnosti tohoto 

porušení ţákovi uloţit: 

 

a) napomenutí třídního učitele např. 

 za zapomínání školních pomůcek a ţákovské kníţky 

 za nevhodné a vulgární vyjadřování 

 za vyrušování ve vyučování (povaţuje se také ţvýkání, pouţívání mobilních telefonů, 

svévolné porušování zasedacího pořádku, obtěţování spoluţáků apod.) 

 za zatajení ţákovské kníţky 

 za opakovanou ztrátu ţákovské kníţky 

 za neomluvené pozdní příchody do vyučovacích hodin – neomluvené minuty se sčítají 

 za nepřezouvání se 

Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se ţák 

dopustí. 

 

b) důtku třídního učitele např. 

 za opakované zapomínání školních pomůcek a ţákovské kníţky 

 za opakované úmyslné zatajování ţákovské kníţky 

 za zesměšňování spoluţáka, hrubé výrazy vůči spoluţákům 

 za úmyslné a opakované pozdní příchody do vyučovacích hodin 

 za svévolné opuštění školy v době vyučování, včetně přestávek 

 za 1 neomluvenou hodinu, neomluvené minuty za pozdní příchody se sčítají (45 minut 

= 1 hodina) 

 za úmyslné a opakované nepřezouvání se 

Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy. 

       

c) důtku ředitele školy např. 
 za opakované hrubé chování ke spoluţákovi 
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 za spoluúčast na šikaně a zatajování skutečností v případě šikany 

 za lhaní nebo úmyslné zatajování důleţitých skutečností 

 za 2 neomluvené hodiny 

 za kouření ve škole, v areálu školy, při školních akcích, popř. během mimoškolních 

aktivit pořádaných školou 

 za krádeţ 

 za záměrné poškození vybavení školy 

Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy po projednání v pedagogické radě. 

 

Další moţná porušení povinností a pravidel školního řádu jsou řešena individuálně a podle 

závaţnosti jsou udělena příslušná kárná opatření. 

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uloţení napomenutí nebo důtky a jeho 

důvody prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci. Uloţení napomenutí 

nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. V jednom klasifikačním období (pololetí) 

lze uloţit kaţdé opatření k posílení kázně jen jednou. Do dalšího klasifikačního období se 

platnost opatření k posílení kázně nepřenáší. Pokud se jedná o závaţný přestupek proti 

ustanovení Školního řádu, nemusí učitel dodrţet postupnou škálu kázeňských opatření. 

 

 

6.4.7. Stupně klasifikace chování 
 

 

Stupně hodnocení chování v případě pouţití klasifikace a jejich charakteristika, včetně 

předem stanovených kritérií 

 

1. Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě pouţití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

 

a) 1 - velmi dobré, 

b) 2 - uspokojivé, 

c) 3 - neuspokojivé. 

 

a) Klasifikaci chování ţáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. 

Pokud třídní učitel tento postup nedodrţí, mají moţnost podat návrh na pedagogické radě 

i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel chování (školní 

řád) včetně dodrţování vnitřního řádu školy během klasifikačního období).     

 

b) Při klasifikaci chování se přihlíţí k věku, morální a rozumové vyspělosti ţáka; k 

uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíţí pouze tehdy, jestliţe tato opatření byla 

neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:       

 

Stupeň 1 (velmi dobré)  

Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závaţných 

přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení a snaţí se své 

chyby napravit.          

 

Stupeň 2 (uspokojivé)  

Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Ţák se dopustí 

závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu;   nebo se 
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opakovaně dopustí méně závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy 

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje bezpečnost 

a zdraví svoje, nebo jiných osob.      

 

Stupeň 3 (neuspokojivé)  

Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova, 

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.       

 

2. Při hodnocení chování ţáka se na prvním stupni pouţije pro zápis stupně hodnocení 

číslice, na druhém stupni se pouţije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1. 

 

3. Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

a) prospěl (a) s vyznamenáním, 

b) prospěl (a), 

c) neprospěl (a) 

d) nehodnocen (a). 

 

4. Ţák je hodnocen stupněm 

 

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

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 - 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem není vyšší neţ 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré, v případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení ţáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky, 

 

b) prospěl(a), není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením, 

 

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

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

 

d) nehodnocen(a), není-li moţné ţáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

5. Při hodnocení ţáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, 

se úroveň znalosti českého jazyka povaţuje za závaţnou souvislost podle odstavců 2 a 4, 

která ovlivňuje jejich výkon. 

 

6. Klasifikaci výsledků vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech a chování ţáka lze 

doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí 

vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

a. Škola hodnotí a klasifikuje ţáky za jejich chování v době vyučování. 
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b. Základním kritériem pro hodnocení a klasifikaci chování ţáků je dodrţování pravidel 

školního řádu. Tato pravidla se vztahují na chování v areálu školy a na chování na 

všech akcích pořádaných školou mimo školní areál. 

c. Při hodnocení chování se přihlíţí k věku a rozumové vyspělosti ţáka. 

d. Nehodnotí se chování ţáka mimo školu. Poruší-li ţák mimo vyučování zásadním 

způsobem pravidla společenského a lidského chování, zaujmou učitelé vůči takovému 

chování etický postoj a vyuţijí ţákova pochybení k výraznějšímu pedagogickému 

působení na ţáka, případně na kolektiv třídy. 

e. Výchovná opatření za neomluvené hodiny se řídí metodickým pokynem. 

f. Závaţná porušení školního řádu řeší výchovná komise školy za účasti rodičů, 

popřípadě dalších předvolaných odborníků. 

 

 

6.5. Hodnocení vzdělávání ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami 
 

 

1. Ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postiţením, 

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postiţením je pro 

účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady řeči, 

souběţné postiţení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 

Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní 

poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyţadují zohlednění při vzdělávání. 

Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohroţení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uloţená ochranná 

výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České 

republiky. 

2. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 

podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

3. Při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíţí k povaze 

postiţení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření 

ţáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování ţáků a také volí vhodné a přiměřené 

způsoby získávání podkladů.       

4. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního 

hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka. Výsledky vzdělávání ţáka v základní 

škole speciální se hodnotí slovně. 

5. Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a 

druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem ţáka a na něţ nemá porucha negativní vliv. 

Kontrolní práce a diktáty píší tito ţáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s 

vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichţ vzhledem k poruše nemůţe přiměřeně 

pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.                                                                                                                                                 

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat 

lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které ţák 

zvládl.       

7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.       

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony ţáka a tím na 

podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                              
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10. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných se řídí 

vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem 

stanoveno jinak. 

 

Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a 

metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem; na vytvoření nezbytných 

podmínek, které toto vzdělávání umoţní a na poradenskou pomoc školy a školského 

poradenského zařízení; při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíţí 

k povaze postiţení nebo znevýhodnění. 

Při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vyučující povinen 

dodrţovat tyto zásady: 

a. Sestavit na začátku kaţdého školního roku pro kaţdého ţáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami individuální plán, který bude obsahovat vymezení učiva, které můţe podle 

individuálních obtíţí ţák zvládnout. 

b. Maximálně uplatnit individuální přístup. 

c. Zvolené metody a formy práce konzultovat s pracovníky PPP, učitelem AND a 

výchovným poradcem. 

d. Dát důraz na pozitivní motivaci ţáka. 

 

 

6.6. Slovní hodnocení 
 

 

6.6.1. Zásady pro pouţívání slovního hodnocení včetně předem 

          stanovených kritérií 
 

 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení rozhoduje ředitel 

školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní 

hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na 

školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce 

ţáka.  

3. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími 

ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

4. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního 

hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka. 

 

Při pouţití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a 

nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v 

jejich vývoji, ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání ţáka na 

konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze 

pouţít i pro hodnocení chování ţáka. 
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Ve slovním hodnocení ţáků je třeba se vyjádřit k těmto základním oblastem:  

 úroveň ovládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem 

 úroveň myšlení ţáka 

 úroveň vyjadřování ţáka 

 úroveň dovedností a schopností aplikovat získané poznatky 

 úroveň zájmu o učení a přípravy ţáka (příprava na vyučování, svědomitost v 

plnění školních povinností zájem, snaha, projevené úsilí …) 

 úroveň chování ţáka 

Do slovního hodnocení jednotlivých předmětů se nesmí promítnout hodnocení chování ţáka. 

 

 

6.6.2. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního 

          hodnocení  
 

 

Prospěch 

 

 

Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

  

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvaţuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

Vyjadřování  

1 – výborný výstiţné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstiţné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi 

5 - nedostatečný nedokáţe se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 

  

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný uţívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíţe a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí 
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Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

  

Chování 

 

 

1 – velmi dobré Uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závaţných přestupků se 

dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému 

působení a snaţí se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se dopustí 

závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 

méně závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závaţných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi 

váţně ohroţena výchova nebo bezpečnost a zdraví 

jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 

výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

Klasifikaci výsledků vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech a chování ţáka lze 

doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí 

vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

 

6.6.3. Zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení 

v případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního 

            hodnocení a klasifikace 
 

 

a. Ţák, který je slovně hodnocen z jednoho nebo více předmětů, a to bez kombinace 

slovního hodnocení a klasifikace, můţe mít na konci prvního nebo druhého pololetí 

celkový prospěch prospěl nebo neprospěl. 

b. Ţák, u kterého je vyuţita kombinace slovního hodnocení a klasifikace můţe mít na konci 

prvního nebo druhého pololetí celkový prospěch s vyznamenáním, prospěl nebo 

neprospěl. 

c. Ţák, který je na konci prvního nebo druhého pololetí hodnocen neprospěl, musí mít toto 

hodnocení zdůvodněno ve slovním hodnocení daného předmětu. 
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6.7. Hodnocení nadaných ţáků  
 

 

1. Ředitel školy můţe mimořádně nadaného nezletilého ţáka přeřadit do vyššího 

ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z 

učiva nebo části učiva ročníku, který ţák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah 

zkoušek stanoví ředitel školy. 

2. Individuálně vzdělávaný ţák koná za kaţdé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a 

to ve škole, do níţ byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně 

vzdělávaného ţáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud 

ţák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li ţáka 

hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 

 

 

6.8. Komisionální a opravné zkoušky 
 

 

Organizaci komisionálního přezkoušení a opravné zkoušky řeší Školský zákon v § 52, § 53 a 

vyhláška v § 22. 

 

Komisionální zkoušky 

 

1. Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, můţe do konce 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 

prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, 

poţádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka; je-li vyučujícím ţáka 

v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel 

školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení ţáka, které se koná nejpozději 

do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka. 

Česká školní inspekce poskytne součinnost na ţádost ředitele školy nebo krajského 

úřadu. 

2. V případě, ţe se ţádost o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka týká hodnocení chování 

nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím ţáka 

v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodrţení pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání ţáka stanovených § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel 

ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání ţáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to 

nejpozději do 14 dnů ode dne doručení ţádosti. Česká školní inspekce poskytne 

součinnost na ţádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

3. V případě, ţe zákonný zástupce ţáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, 

můţe poţádat o přezkoušení podle § 22. 

4. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen přezkoušení) jmenuje ředitel školy; 

v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

5. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a. Předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo 

v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný 

jiný pedagogický pracovník školy, 
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b. Zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák 

zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c. Přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. 

6. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí 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 ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. 

V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se ţákovi vydá nové 

vysvědčení. 

7. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí školní dokumentace školy. 

8. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není- li moţné 

ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 

komisi náhradní termín přezkoušení. 

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

vzdělávacím programem. 

10. Vykonáním přezkoušení není dotčena moţnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

Opravné zkoušky 

 

1. Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů 

s výjimkou předmětů výchovného zaměření konají opravné zkoušky. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák 

zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

4. V odůvodněných případech můţe krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na 

ţádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

5. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je vyučujícím daného 

předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

6. Pro sloţení komise a její činnost platí obdobně ustanovení jako v případě komisionální 

zkoušky. 

 


