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Charakteristika školního vzd�lávacího programu 

1. Zam��ení školy 
D�raz klademe na: 

� prostor pro osobní aktivitu a iniciativu každého jednotlivce 
� propojenost poznatk� s praktickým životem 
� partnerské mezilidské vztahy všech aktér� procesu vzd�lávání 
� fakt, že u�ivo je prost�edkem k další seberealizaci žáka 
� utvá�ení pozitivního vztahu žáka ke vzd�lávání 
� rozvoj osobnosti a individuality žáka 
� nahrazování p�íliš velkého množství získávaných poznatk� postupn�  hlubším 

pochopením rozhodujících témat jednotlivých obor�  

Co pro to musíme ud�lat: 
� vytvá�et p�íznivé klima ve škole 
� zabezpe�it konstruktivní funk�nost partnerství škola – rodi�e – žák 
� v�novat pozornost individuálním pot�ebám každého žáka 
� vytvo�it prostor pro názorovou otev�enost 
� utvá�et pozitivní a podn�tné prost�edí školy pro žáky i pedagogy 
� rozvíjet vnit�ní motivaci nejen u žák�, ale také u pedagog� 

Za dlouhodobé priority považujeme – z žáka vychovat �lov�ka: 
� hledajícího své místo v život�, v národ�, ve sjednocené demokratické Evrop� 
� komunikativního a tvo�ivého, schopného spolupráce 
� ekologicky myslícího a zodpov�dného 
� chápajícího hodnotu zdraví a usilujícího o ochranu zdraví 
� p�ipraveného reagovat na praktické životní situace 
� svobodn� jednajícího 
� schopného ocenit estetické hodnoty 

Za dlouhodobé priority dále považujeme – vytvo�it školu otev�enou: 
� všem rodi��m a d�tem 
� nadaným d�tem i žák�m se zdravotním postižením 
� zdravému životnímu stylu 
� ekologickým aktivitám 
� novým myšlenkám, metodám a formám práce 
� p�edškolním d�tem a jejich rodi��m 
� informa�ním technologiím 
� spolupráci s odbornými pracovišti 
� mimoškolním aktivitám 
� neustálému zkvalit�ování vybavení odborných pracoven tak, aby  dít�ti práce v nich 

vytvá�ela prostor pro co nejsnazší  získávání v�domostí a dovedností 

2. Východiska školního vzd�lávacího programu 
Školní vzd�lávací program je koncipován tak, aby žáci v pr�b�hu devítileté školní 

docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzd�lání. �eší, co žáci poznají 

z hlavních oblastí lidské kultury a jakými dovednostmi budou vybaveni, aby mohli dále 

pokra�ovat ve svém vzd�lávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v život�. 
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Rozhodující faktor napln�ní strategie školního vzd�lávacího programu je osobnost 

postupn� vyzrávajícího mladého �lov�ka, který je schopen samostatn� myslet, svobodn� a 

autonomn� se rozhodovat, projevovat se jako demokratický ob�an a jednat v souladu s obecn� 

uznávanými životními a mravními hodnotami. 

Školní vzd�lávací program chápe obsah vzd�lání jako prost�edek rozvoje osobnosti 

žáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civiliza�ních výtvorech i jako klí� k pochopení 

spole�enských a technických p�em�n sou�asnosti. Zahrnuje v p�im��ené rovnováze poznatky 

a �innosti vztahující se ke všem vzd�lávacím oblastem a obor�m spole�nosti. Školní 

vzd�lávací program dále je zam��en na mravní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu 

stylu a k ochran� životního prost�edí. 

Školní vzd�lávací program zd�raz�uje pevné osvojení podstatných poznatk� v jejich 

t�sném spojení s funk�ními dovednostmi a se schopností aplikovat je p�i �ešení úkol�, 

u�ebních i b�žných životních situací. Jde o schopnosti žáka, které si trvale osvojí a je 

p�ipraven je uplat�ovat v dalším vzd�lávání i v život� mimo školu. Školní vzd�lávací program 

sleduje jak vytvá�ení elementárních a specifických dovedností a kompetencí, spjatých 

bezprost�edn� s obsahem jednotlivých oblastí a obor� (zejména správné, jasné a srozumitelné 

vyjad�ování ústní a písemné, užití matematických pojm�, znak� a pou�ek, aplikace 

spole�enskov�dních, p�írodov�dních a jiných poznatk� apod.), tak i rozvíjení pr��ezových 

kompetencí, propojujících navzájem více vzd�lávacích oblastí a obor� a tvo�ících základ 

celkové vzd�lanosti žák� (zejména vyhledávání informací v r�zných zdrojích, t�íd�ní, 

rozlišování podstatného od nepodstatného, zd�vod�ování, zobec�ování, vyvozování záv�r�, 

vysv�tlování pracovních postup� apod.). Za d�ležité považujeme rozvíjení kompetencí 

sociálních a komunikativních (zejména naslouchání, porozum�ní, spolupráce, vzájemná 

pomoc atd.). D�raz na kompetence se ve školním vzd�lávacím programu promítá do obsahu 

u�iva jednotlivých p�edm�t� a do p�ístupu k hodnocení žák�. 

Školní vzd�lávací program chápe vzd�lávání v jednot� jeho poznávací a hodnotové 

stránky a uvádí žáky do mravních, ob�anských a dalších životních hodnot d�ležitých pro 

utvá�ení jejich vztahu ke spole�nosti, k lidem i k sob� samým. Sm��uje k tomu, aby si žáci 

osvojili hlavní zásady a normy lidského jednání, aby se u nich postupn� utvá�elo v�domí 

ob�anské odpov�dnosti a aby získali nejd�ležit�jší dovednosti a návyky zdravého zp�sobu 

života. Považujeme za d�ležité nau�it žáky správn� posuzovat jevy a situace, s nimiž se 

setkávají, a odpov�dn� se rozhodovat a jednat. 
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Klademe d�raz na �innostní pojetí vyu�ování, v n�mž mají žáci dostatek p�íležitostí 

aktivn� se podílet na vlastním vzd�lávání, samostatn� se projevovat, získávat nové v�domosti 

vlastní �inností, �ešit úkoly, navozené situace i p�irozené situace ze života mimo školu. Se 

z�etelem k t�mto zám�r�m podporujeme uplat�ování postup� a forem práce, které umož�ují 

žák�m využívat maximáln� vlastních zkušeností, provád�t jednoduché demonstrace a pokusy, 

diskutovat, argumentovat, vyvozovat záv�ry. 

Orientace na osobnost žák�, kterou také sledujeme, vyžaduje také z�etel k jejich 

individuálním p�edpoklad�m a možnostem, vyhra�ujícím se zájm�m a rodícímu se životnímu 

zam��ení. V souladu s tím vytvá�íme prostor jak pro využívání r�zných vzd�lávacích postup� 

a zp�sob�, tak i pro uplat�ování diferencované výuky zejména na 2. stupni základní školy 

(pružnost a otev�enost obsahu u�iva, volitelné p�edm�ty). 

3. Strategie školního vzd�lávacího programu a vzd�lávací cíle 

Poznávací cíle, dovednosti a kompetence 

Tvo�í jádro vzd�lávacího zám�ru školního vzd�lávacího programu programu. Jejich 

vyváženost a vzájemnou propojenost považujeme za základ funk�nosti a ú�innosti 

vzd�lávacího p�sobení.  

Z tohoto hlediska je pot�ebné zabezpe�it, aby prost�ednictvím školy žáci: 
� si vytvo�ili pevnou soustavu klí�ových poznatk� významných pro poznávací a 

praktické �innosti, užite�ných pro budoucí život, pot�ebných pro dorozumívání s lidmi 
a pro orientaci v kulturních a civiliza�ních výtvorech a hodnotách 

� chápali význam získaných v�domostí ve vzájemných souvislostech a postupn� si 
vytvá�eli ucelený obraz p�írodní a spole�enské skute�nosti 

� um�li aplikovat získané v�domosti p�i �ešení poznávacích a praktických úloh 
� um�li jasn� a srozumiteln� vyjad�ovat, naslouchat, �íst s porozum�ním, memorovat, 

reprodukovat 
� osvojili si dovednost samostatn� pracovat s u�ebnicí a u�ebními texty, samostatn� 

vyhledávat informace, t�ídit je a zpracovávat, d�lat si samostatn� poznámky 
� osvojili si dovednost pracovat s pom�ckami (slovníky, p�íru�ní knihy, indexy, 

databanky, audiovizuální pom�cky, po�íta�e) 
� um�li �ešit p�im��ené poznávací problémy, kladli otázky a formulovali jednoduché 

hypotézy, vyvozovali záv�ry 
� um�li vyjad�ovat své názory, diskutovali o nich, argumentovali, své záv�ry, 

stanoviska, názory um�li korigovat 
� um�li uplat�ovat v r�zných u�ebních i praktických situacích základní myšlenkové 

operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, zobec�ování) 
� osvojili si další poznávací dovednosti (soustavné pozorování, srovnávání, rozbor a 

vyhodnocování, rozlišování podstatného a vedlejšího, celku a �ásti, užití údaj� a 
poznatk� v nových souvislostech) 
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� osvojili si poznatky a dovednosti spojené s estetickým vnímáním sv�ta, jeho 
ztvár�ováním a prožíváním, um�li vnímat krásu a estetiku prost�edí, �lov�ka, jeho 
výtvor�, jednání, �innosti, pohybu ap. 

� osvojili si základní pohybové dovednosti a zp�soby manipulace se zatížením 
� osvojili si základní dovednosti a návyky k ovliv�ování aktivního zdraví 

Hodnotové cíle, postoje a motivy jednání žák� 

Hodnotové cíle, na jejichž dosažení se školní vzd�lávací program zam��uje, se 

vztahují k mravním hodnotám, k základním hodnotám spole�enského a ob�anského života i k 

hodnotám života individuálního. Promítají se do postojové a motiva�ní sféry žák�, postupn� 

ovliv�ují jejich rozhodování a jednání a vytvá�ení hierarchie životních hodnot.  

Z tohoto hlediska je pot�ebné zabezpe�it, aby prost�ednictvím školy žáci: 
� získali orientaci v základních mravních hodnotách (úcta k životu a �lov�ku, k pravd�, 

spravedlnosti), rozpoznávali je v každodenním život�, ztotož�ovali se s nimi; odmítali 
takové negativní jevy, jako je nespravedlnost, brutalita, násilí, lež a p�etvá�ka 

� pochopili základní principy demokratické spole�nosti (ob�anská svoboda, 
odpov�dnost, spolupráce, tolerance); poznali zp�soby, jak se projevovat jako aktivní a 
odpov�dný ob�an 

� projevovali úctu k právu a zákon�m, pochopili nebezpe�í a d�sledky protiprávního 
jednání, 

� vážili si svého domova a své vlasti; uv�domovali si nebezpe�í a nehumánnost r�zných 
národnostních a rasových p�edsudk� i r�zných forem diskriminace 

� pochopili význam a pot�ebu mezinárodního dorozum�ní, dodržování základních 
lidských práv a ochrany lidské d�stojnosti 

� pochopili význam života a zdraví, osvojili si zásady zdravého životního stylu, nau�ili 
se správn� rozhodovat a jednat ve prosp�ch svého zdraví i zdraví jiných 

� vytvo�ili si pocit odpov�dnosti za životní prost�edí a projevovali úctu k výsledk�m 
lidské práce minulosti i p�ítomnosti 

� nau�ili se dbát na sebe, projevovali se pozitivním zp�sobem, získali pocit sebeúcty 
� nau�ili se respektovat ostatní, rozpoznávat rozdíly mezi lidmi, mezi jejich vlastnostmi 

a charaktery, byli otev�ení a zdvo�ilí v��i druhým lidem, ovládali své citové reakce, 
� získali schopnost pracovat ve skupin�, spolupracovat, projevovat solidaritu a ochotu 

pomáhat druhým. 
Vzd�lávací cíle programu se musí promítat do všech p�edm�t�. Prost�ednictvím 

školního vzd�lávacího programu jsou realizovány v r�zných proporcích a v r�zném po�adí 

významnosti a nabývají zárove� konkrétn�jší podobu. Tato konkretizace je v obsahu u�iva 

vyjád�ena ve vzd�lávacích cílech jednotlivých p�edm�t� a oblastí. Vzd�lávací cíle budou dále 

dotvá�eny v reálném pedagogickém procesu podle daných podmínek práce u�itele a ve vztahu 

k r�zným skupinám žák� i k jednotlivc�m. 

Po�áte�ní etapou napl�ování vzd�lávacích cíl� programu je první a druhé v�kové 

období základní školy (1. – 5. t�ída), které svým obsahem i zp�sobem výuky budují ucelený 

kulturní rámec pro další poznávací i osobnostní rozvoj žák�. 
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Zejména v pr�b�hu t�chto v�kových období žáci prost�ednictvím školního 
vzd�lávacího programu: 

� získají základní nástroje kulturní komunikace (zvlášt� v oblasti jazykové výchovy a 
matematiky) a s tím spojené dovednosti a kompetence 

� vytvo�í si na základ� elementárních poznatk� p�irozen� názorný, ale p�itom ucelený 
obraz p�írodního a spole�enského prost�edí 

� poznají a p�im��en� si osvojí základní pravidla a zp�soby mezilidského soužití 
(mezilidská komunikace, sebekáze�, odpov�dnost, p�átelství, uznání autority ap.) 

� získají elementární p�edstavu o mravních a ob�anských hodnotách, na nichž spo�ívá 
zdravé lidské spole�enství 

4. Strategie školního vzd�lávacího programu ve vzd�lávání 
Pro poznávací stránku v jednotlivých oblastech vzd�lávání je d�ležité, aby žáci: 

� poznávali a v praktických aplikacích si ov��ovali užite�nost a významnost 
získávaných poznatk� pro život, pro dorozumívání s lidmi i pro své další vzd�lávání 

� pracovali samostatn�, uspokojovali svou zvídavost a touhu po poznání, uplat�ovali 
svou tvo�ivost, originalitu a fantazii v p�irozených u�ebních situacích 

� využívali a uplat�ovali poznatky a zkušenosti získané ze života mimo školu 
(z domova a blízkého prost�edí, z �etby, ze sd�lovacích prost�edk�, z r�zných 
individuálních zájmových �inností) 

� dospívali k novým poznatk�m cestou samostatného uvažování a vyvozování, 
hledáním r�zných možností a zp�sob� �ešení problém�, pozorováním objekt� z živé a 
neživé p�írody, provád�ním pokus�, prací s literárními a jinými texty ap. 

� demonstrovali v�domosti a dovednosti v poznávacích a praktických úlohách a 
situacích (z oblasti jazykové, matematicko - p�írodov�dné, spole�enskov�dní, 
estetickovýchovné, pracovn� technické, zdravotn� preventivní) a p�i práci s u�ebními 
a jinými pom�ckami 

� vytvá�eli si dovednosti a kompetence d�ležité pro práci ve škole, pro další vzd�lávání i 
pro orientaci v informa�ních zdrojích, nap�. samostatné záznamy z výkladu u�itele, 
vypracování osnovy jednoduchého sd�lení, zjišt�ní údaj� v mimoškolním prost�edí 
(v knihovn�, muzeu), zpracování tabulky, schématu, grafu, zhotovení model�, p�íprava 
projektu dlouhodobého úkolu, individuálního pracovního plánu, práce na 
krátkodobých úkolech s individuálním cílem, 

� ukázali, v �em vynikají nebo jsou schopni dosahovat uspokojivých výsledk�, prožívali 
radost z u�ení a tím získávat pozitivní vztah ke škole 

� uplat�ovali své specifické p�edpoklady ve spole�né práci a vytvá�eli si návyk 
spolupráce a vzájemné pomoci. 

Školní vzd�lávací program klade také základy hodnotové orientace žák�. Z toho 

d�vodu je pot�ebné, aby v pr�b�hu vzd�lávání na naší škole vznikalo co nejvíce p�íležitostí k 

tomu, aby žáci: 

� poznávali, že ve svém vzd�lávání se setkávají nejen s poznatky z r�zných oblastí a 
obor�, ale i s hodnotami, které lidé považují za d�ležité pro sv�j vlastní život i pro 
život celé spole�nosti 

� získávali p�edstavu o nejd�ležit�jších oblastech t�chto hodnot (nap�. hodnoty 
poznávací, estetické, mravní, ob�anské, hodnoty osobního a rodinného života, hodnoty 
vztahující se k sv�tu práce, k p�írod� a zdraví) a na konkrétních p�íkladech si 
uv�domovali jejich význam 
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� mohli komunikovat s u�itelem, ptát se ho, diskutovat o svých názorech, vyjad�ovat se 
k tomu, co sami považují za hodnotné a cenné, �eho by cht�li dosáhnout, co by cht�li 
poznat, um�t, jací by cht�li být a tím si postupn� vytvá�et vlastní hodnotová kritéria 

� rozlišovali skute�né a zdánlivé hodnoty, pozitivní a negativní zp�soby jednání a aby 
získávali schopnost orientovat se v r�zných situacích, posuzovat je podle osvojených 
kritérií (nap�. v oblasti mravní kritérium dobra a zla), rozhodovat se a volit mezi 
alternativami. 

Školní vzd�lávací program klade velký d�raz na orientaci na osobnost žáka. Proto je 

pot�ebné, aby vyu�ování podn�covalo všechny žáky, aby bylo p�im��ené jejich možnostem a 

aby sm��ovalo k reáln� dosažitelným výsledk�m, znamenajícím z�etelný p�ínos pro jejich 

rozvoj. 

P�edpokladem individualizovaného p�ístupu k žák�m je soustavný z�etel k 

psychologickým aspekt�m školního vzd�lávacího procesu. Významné je zvlášt� postižení 

p�ed�lu v psychickém vývoji žáka na rozmezí 11 - 12 let, kdy se výrazn� m�ní jeho 

poznávací, zájmová, motiva�ní, aspira�ní i prožitková sféra na prahu dospívání.V dlouhém 

období psychického vývoje a zrání žáka od 6 do 15 let školní vzd�lávací program pozorn� 

reaguje na prom�ny ve vztahu konkrétního a abstraktního poznávání, poznávání op�eného 

p�edevším o individuální zkušenost, živý názor, vzor, p�íklad, zážitek a poznání orientujícího 

se již na rodící se prvky komunikace s u�ivem prost�ednictvím pojm�, symbol� a znak�.  

5. Strategie školního vzd�lávacího programu a klí�ové kompetence 
Klí�ové kompetence žák�m pomáhají p�i získávání základu všeobecného vzd�lávání. 

Úrove� klí�ových kompetencí získaných na základní škole není kone�ná, ale tvo�í základ pro 

další celoživotní u�ení a orientaci v každodenním praktickém život�. Za rozhodující pro 

získání klí�ových kompetencí považujeme: 

KOMPETENCE K U�ENÍ 

umožnit žák�m osvojit si strategii u�ení a motivovat je pro celoživotní u�ení 

- nau�íme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dob�e uplatnitelné v život�, tzn. 
mén� encyklopedických poznatk� a více se zam��it na �innostní u�ení se zam��ením na 
praxi 

- pro budoucí život v EU výrazn� posílíme výuku cizích jazyk� s d�razem zejména na 
jazyk anglický, francouzský, n�mecký, ruský a špan�lský 

- vedeme žáky ke spolupráci a práci v týmu 

- up�ednost�ujeme poznávání osobních možností žáka a prezentaci jeho vlastních 
výsledk� 

- za�azujeme metody, které podporují zvídavost žáka 

- využíváme kladného hodnocení k podpo�e motivace 
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- vedeme žáky k uvád�ní v�cí do souvislostí, k propojování poznatk� do širších celk� 

- rozvíjíme u žák� kritické posuzování a vyvozování záv�r� 

- usilujeme o aplikaci získaných poznatk� do praxe 

- zam��ujeme se na práci s jazykovými p�íru�kami 

- u�íme žáky pracovat s chybou 

- podporujeme samostatnost a tvo�ivost 

- ve výuce rozlišujeme u�ivo základní a rozši�ující 

- ve všech p�edm�tech podporujeme používání cizího jazyka a výpo�etní techniky 

- budeme stejnou pé�i v�novat žák�m nadaným i t�m, kterým to ve škole zrovna moc 
nejde 

- klademe d�raz na všeobecné a rovné vzd�lání pro všechny, nebo� pro úsp�šný rozvoj 
dít�te má velký význam život v popula�n� p�irozené skupin� (ve skupin� jsou zastoupeni 
žáci s r�znými vlohami, nadáním a vlastnostmi) 

- b�hem výuky klademe d�raz na �tení s porozum�ním, práci s textem, vyhledávání 
informací, žáky vedeme k sebehodnocení 

- individuálním p�ístupem k žák�m maximalizujeme jejich šanci prožít úsp�ch 

- žák�m nabízíme dostatek informa�ních zdroj� a u�ebních impulz� – knihovna, osobní 
po�íta�e, exkurze apod. 

- žáky vedeme k samostatnému organizování n�kterých akcí mimo vyu�ování 

- žák�m umož�ujeme ve vhodných p�ípadech realizovat vlastní nápady, podn�cujeme 
jejich tvo�ivost 

- žáci se zú�ast�ují r�zných sout�ží a olympiád 

- u�íme se vytvá�et takové situace, v nichž má žák radost z u�ení pro samotné u�ení a pro 
jeho další p�ínos 

- zadáváme žák�m zajímavé domácí úkoly 

- rozvíjíme nejen poznatky z cizích jazyk�, ale v souvislosti s tím i poznání p�íslušných 
zem�pisných oblastí 

- vedeme žáky k vnímání života kolem nás, orientaci v n�m, chápání souvislostí 

- u�íme žáky orientovat se v terénu, vytvá�et si ucelenou p�edstavu o obci, kraji, vlasti 

- vedeme žáky k samostatnému pozorování, porovnávání výsledk� a využívání záv�r� pro 
budoucnost 

- vytvá�íme žák�m optimální podmínky k u�ení 

- ¨rozvíjíme u žák� schopnost operovat s obecn� užívanými termíny, znaky a symboly 

KOMPETENCE K �EŠENÍ PROBLÉMU 

podn�covat žáky k tvo�ivému myšlení, logickému uvažování a k �ešení problém� 

- výuku vedeme tak, aby žáci hledali r�zná �ešení problému, svoje �ešení si dokázali 
obhájit. 

- ve vhodných oblastech vzd�lávání používáme netradi�ní úlohy (Kalibro, matematický 
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Klokan apod.) 

- p�i výuce motivujeme žáky v co nejv�tší mí�e problémovými úlohami z praktického 
života 

- poznatky žák�m nep�edkládáme v hotové podob� a vedeme je k samostatnému dotvá�ení 

- up�ednost�ujeme objevování vzájemných vztah� a p�í�in 

- dbáme na uplat�ování základních myšlenkových operací – srovnávání, t�íd�ní, analýza, 
syntéza, zobec�ování 

- podporujeme netradi�ní zp�soby �ešení 

- vytvá�ením praktických úloh a situací u�íme žáky problémy �ešit 

- p�i �ešení problém� podporujeme týmovou spolupráci 

- u�íme, jak n�kterým problém�m p�edcházet 

- jdeme p�íkladem a sami s nadhledem a rozumem �ešíme r�zné problémové situace ve 
škole 

- žáci si postupn� zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdroj�, 
ústních, tišt�ných mediálních a po�íta�ových, v�etn� internetu, aby je um�li vyhledávat, 
t�ídit a vhodným zp�sobem využívat 

- žáci jsou vedeni úm�rn� v�ku k používání internetu 

- na škole v p�írod� a p�i projektových dnech používáme k logickému �ešení problém� 
miniprojekty i dlouhodobé projekty 

- žáci prezentují své názory myšlenkami a nápady ve školním �asopise a školním rozhlase 

- podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do sout�ží 

- starší žáci p�ipravují r�zné aktivity pro mladší spolužáky  

- d�ti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích �innosti, na plánování, p�íprav�, 
realizaci i hodnocení 

- k prezentaci projekt� využíváme multimediální u�ebnu 

- vytvá�íme aktivní a pozitivní postoj k �ešení ekologických a globálních problém� 

- u�íme žáky vytvá�et vhodné otázky a um�t i vhodn� odpovídat 

- vedeme žáky k p�ijímání zodpov�dnosti za výsledek �ešení problému 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

vést žáky k všestranné a ú�inné komunikaci 

- rozvíjíme u žák� zvládání základ� komunikace v cizím jazyce 

- vytvá�íme prostor pro komunikaci r�znými formami (ústn�, písemn�, pomocí 
technických prost�edk�, výtvarnými prost�edky) 

- vytvá�íme prostor pro dodržování etiky komunikace (v�cnost, naslouchání, prostor pro 
r�zné názory, respektování originálních názor�) 

- vedeme žáky k zapojení se do diskuse, obhajování svého názoru, vhodnému 
argumentování 

- budujeme partnerskou komunikaci mezi žáky a u�iteli, mezi žáky vzájemn�, mezi žáky a 
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dalšími osobami 

- organizujeme akce na mezinárodní úrovni se zam��ením na zdokonalování jazykových 
dovedností 

- seznamujeme žáky s jednoduchými p�ípady manipulativní komunikace, zejména 
reklamy 

- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s u�iteli a ostatními dosp�lými ve 
škole i mimo školu. 

- vedeme žáky k využívání komunika�ních a informa�ních technologií, podporujeme 
zavád�ní a využívání výpo�etní techniky do všech p�edm�t�, podporujeme výuku na 
po�íta�ích a jejich využívání v závislosti na hardwarovém a softwarovém vybavení 
školy 

- u�íme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou sv�j vlastní názor a zárove� 
poslouchat názor jiných 

- ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme školní �asopis a školní rozhlas, 
p�íležitostn� žáci p�ipravují svoje relace do školního rozhlasu 

- žáci se podílejí na zpracování videozáznam� a r�zné další dokumentace ze školního 
života 

- podporujeme p�átelské vztahy ve t�ídách a mezi t�ídami 

- organizujeme projektové dny, v nichž spolupracují všechny ro�níky (Váno�ní dílny, 
Velikonoce – svátky jara, sportovní olympiáda, volné téma apod.) 

- žáci 8. a 9. ro�ník� organizují olympiádu mate�ských škol naší m�stské �ásti 

- pomáháme d�tem ze spádové mate�ské školy Horolezecká p�i p�íprav� na za�le�ování se 
do nových kolektiv� 

- za�le�ujeme metody kooperativního u�ení a jejich prost�ednictvím vedeme d�ti ke 
spolupráci p�i vyu�ování 

- podporujeme komunikaci s jinými školami 

- seznamujeme žáky s bohatostí našeho jazyka a s jeho praktickým používáním 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

rozvíjet u žák� schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 

- umož�ujeme žák�m ú�inn� pracovat ve skupin�, podílet na vytvá�ení pravidel práce 
v týmu 

- vedeme žáky k oce�ování zkušeností druhých lidí, respektování r�zných hledisek 

- u�íme žáky vytvá�et si pozitivní p�edstavy o sob� samém, ovládat svoje jednání a 
chování 

- budujeme pozitivní klima ve škole i ve t�íd� 

- vytvá�íme projektové �innosti pro skupiny žák� 

- umož�ujeme žák�m objevovat v sob� dobré stránky, hodnoty a p�íležitosti 

- b�hem vzd�lávání mimo jiné používáme skupinovou práci žák�, vzájemnou pomoc p�i 
u�ení 
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- sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvi�eních a úkolech (p�i t�lesné 
výchov�, na školách v p�írod� apod.) 

- usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost st�ídat role ve skupin� 

- žáky vedeme k respektování spole�n� dohodnutých pravidel chování, na jejichž 
formulaci se sami podílejí 

- u�íme je zárove� k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

- chceme žáky nau�it základ�m kooperace a týmové práce 

- d�raz klademe na rozvoj citového zrání žák� 

- utvá�íme schopnost zvládnout organizaci svého pracovního i odpo�inkového režimu 

- rozvíjíme u žák� p�edstavivost a fantazii 

- prohlubujeme vztah k um�leckým hodnotám 

- posilujeme schopnost nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v p�írod� i v lidském 
sv�t� 

- u�íme rozpoznávat úkoly, které vyžadují spolupráci 

- vedeme žáky k vytvá�ení vhodných podmínek pro práci skupiny 

KOMPETENCE OB�ANSKÉ 

p�ipravovat žáky jako svobodné a zodpov�dné osobnosti, uplat�ující svá práva a plnící své 
povinnosti 

- utvá�íme u žáka pocit zodpov�dnosti v dané situaci, schopnost pomáhat druhým 

- posilujeme chápání základních princip� chování a jejich plné uv�domování si ve škole i 
mimo školu 

- rozvíjíme vnímání našich tradic a kulturního a historického d�dictví, smysl pro kulturní 
tvo�ivost a pozitivní postoj k um�leckým díl�m 

- utvá�íme respekt k p�esv�d�ení druhých lidí, nesouhlas s útlakem a krutým zacházením, 
povinnost odmítnout psychické i fyzické násilí 

- rozvíjíme citové vnímání krásy p�írody a cílenou pé�i o ni 

- ve t�ídních kolektivech žáci spole�n� stanovují pravidla chování 

- vedeme žáky k zodpov�dnému chování v krizové situaci 

- ve  škole jsou respektovány individuální rozdíly (národnostní, kulturní) 

- je kladen d�raz na environmentální výchovu, na ekologicky myslícího jedince 

- žáky vedeme k t�íd�ní odpad� 

- spolupracujeme s ekologickým centrem Toulc�v dv�r 

- podílíme se na ochran� okolí školy, zejména Hostiva�ského lesoparku a Hostiva�ské 
p�ehrady 

- p�i ozdravných pobytech v p�írod� se žáci chovají jako zodpov�dné osoby. 

- žáky zapojujeme do evropských projekt�, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných 
národ� (Sokrates apod.) 

- objas�ujeme význam orientace v poslání divadla, filmu, televize a dalších médií 
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- umož�ujeme žák�m orientovat se správn� v jednoduchých statistických tabulkách a 
diagramech 

- zdokonalujeme u žák� znalost legislativy a obecných morálních zákon� 

- rozvíjíme u žák� volní a charakterové rysy 

- u�íme žáky vnímat krásy p�írody a citov� o ni pe�ovat 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

pomáhat žák�m poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplat�ovat získané 
v�domosti a dovednosti p�i profesní orientaci 

- umož�ujeme žák�m adaptovat se na zm�n�né nebo nové pracovní podmínky 

- snažíme se o pozitivní p�ístup k výsledk�m pracovní �innosti nejen z hlediska kvality a 
kvantity, ale také z hlediska ochrany zdraví a životního prost�edí 

- posilujeme využití znalostí a zkušeností z jednotlivých vzd�lávacích oblastí pro p�ípravu 
na budoucnost 

- rozši�ujeme orientaci v podnikatelských aktivitách, chápání podstaty, cíle i rizika 
podnikání 

- umož�ujeme pr�b�žn� vyhodnocovat výsledky �inností 

- osvojujeme si plánování a organizování pracovních �inností 

- žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Sv�t práce 

- vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi p�i profesní 
orientaci 

- výuku dopl�ujeme o praktické exkurze 

- na škole je vypracován celoškolní plán k volb� povolání 

- výb�rem volitelných p�edm�t� pomáháme žák�m p�i profesní orientaci 

- povedeme žáky k volb� povolání, za tím ú�elem budeme preferovat výuku pracovního 
vyu�ování a pracovních �inností jak v povinné �ásti, tak i v oblasti volitelných p�edm�t� 

- pestrou nabídkou zájmových útvar� podn�cujeme u žák� zájem o další orientaci 

- vedeme žáky k práci v souladu s pravidly bezpe�nosti 

6. Strategie školního vzd�lávacího programu a zabezpe�ení výuky 
žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 

Vzd�lávání žák� se specifickými poruchami u�ení 

Žáky s vývojovými poruchami u�ení posíláme se souhlasem zákonných zástupc� na 

vyšet�ení do školského poradenského za�ízení. Na základ� vyšet�ení a doporu�ení jsou pak 

tito žáci za�azováni do reeduka�ní pé�e. Máme vyškolené pedagogy, kte�í s d�tmi pracují. 

P�i klasifikaci p�ihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. 
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Nej�ast�jší skupinou žák� se speciálními pot�ebami jsou na naší škole žáci 

s vývojovými poruchami u�ení nebo chování. Tito žáci jsou v evidenci pedagogicko 

psychologické poradny. Respektujeme doporu�ené p�ístupy: 

� volit texty odpovídající vysp�losti �tená�e 
� omezit požadavek na písemné zpracování p�e�teného textu 
� omezit vyvolávání k hlasitému �tení p�ed t�ídou 
� up�ednost�ovat konverzaci 
� poskytnout prodloužený výklad 
� preferovat dopl�ovací cvi�ení, opisy, p�episy 
� zjednodušení u�iva 
� preferovat ústní zkoušení 
� slohové práce v kratším rozsahu 
� znalost sloví�ek ov��ovat ústn� 
� individuální práce s žákem 
� d�raz na pochopení zadaného úkolu 
� používat názor 
� poskytovat dostatek �asu na po�etní operace 

P�i práci s žáky se specifickými poruchami u�ení je nutná spolupráce školy, žáka, 

jeho rodi�� a odborného pracovišt�. V rámci školy jde p�edevším o spolupráci vyu�ujících 

žáka, t�ídního u�itele, výchovného poradce a vedení školy. 

Pro úsp�šné vzd�lávání t�chto žák� je nutné také zkvalit�ování p�ipravenosti 

pedagogických pracovník�. Velký význam má spolupráce a komunikace mezi školou a 

rodinou. U�itel si musí uv�domovat, že rodi� je s dít�tem v každodenním kontaktu a má 

zkušenosti s jeho výchovou. Rodi�e by m�li u�itele respektovat jako odborníka na danou 

problematiku. 

Zásady pro práci s d�tmi se specifickými poruchami u�ení: 

� kladení reálných cíl� 
� postupné zvyšování nárok� 
� pochvala výkonu i snahy 
� �astá, ale spíš krátkodobá práce 
� vytvá�et klidné prost�edí pro práci 
� navodit p�íjemnou a vst�ícnou atmosféru 
� hledat u dít�te úsp�šnost 
� pravidelná relaxace 

Vzd�lávání žák� mimo�ádn� nadaných 

Za�azení problematiky výchovy a vzd�lávání nadaných žák� do základního 

vzd�lávání vyžaduje od u�itel� náro�n�jší p�ípravu na vyu�ování v jednotlivých p�edm�tech, 

nebo� tito žáci mají své specifické vzd�lávací pot�eby, na které je nutno reagovat. Pro tyto 

žáky je zapot�ebí zvýšené motivace k rozši�ování základního u�iva do hloubky p�edevším v 

t�ch vyu�ovacích p�edm�tech, které reprezentují nadání dít�te. 
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V rámci výuky jazyk� projevují tito žáci kvalitní komunika�ní schopnosti a jazykové 

dovednosti. Umož�ujeme jim získávat informace z r�zných zdroj�, získávají sebed�v�ru p�i 

kultivovaném projevu jako prost�edku k prosazení sebe sama. Umož�ujeme jim pracovat 

s výpo�etní technikou, se slovníky a další odbornou literaturou, zvládat texty v p�íslušném 

jazyce. Vytvá�íme t�mto žák�m dostate�ný prostor pro rozši�ující studium a zdokonalování 

svých jazykových schopností a dovedností. 

V rámci vyu�ování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou 

pam��, zálibu v �ešení problémových úloh a svými znalostmi p�esahují stanovené požadavky. 

Umož�ujeme jim pracovat na po�íta�i (vzd�lávací programy), individuáln� pracovat 

s nau�nou literaturou (hlavolamy, kvizy, záhady, problémové úlohy), i navštívit vyu�ovací 

hodiny ve vyšších ro�nících. V dalších hodinách pracují podle individuálního vzd�lávacího 

plánu, jsou jim zadávány náro�n�jší samostatné úkoly (referáty k probíranému u�ivu, 

zajímavosti ze sv�ta techniky…), jsou pov��ováni vedením  a �ízením skupin. Je jim dáván 

prostor pro hlubší bádání a zkoumání. 

Na žáky s hudebním nadáním klade u�itel vyšší nároky odpovídající jejich 

dovednostem a schopnostem. Vhodným zp�sobem je zapojuje do �inností v hodin� – mohou 

doprovázet na hudební nástroj, p�edzpívávat píse� apod. 

Žák�m výtvarn� nadaným jsou zadávány náro�n�jší práce – volí r�zné techniky, jsou 

podporováni v mimoškolních aktivitách, navšt�vují výtvarné obory p�i základních 

um�leckých školách. 

Žáci nadaní spíše technicky, manuáln� zru�ní, jsou sm��ováni k zapojení do 

zájmových aktivit organizovaných školou nebo školou um�leckou. P�i samotné výuce bývají 

pov��ováni náro�n�jšími �ástmi p�i pln�ní zadaných úkol�, jsou pov��ováni vedením skupiny. 

Pohybov� nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, 

p�edevším t�ch, kde žák projevuje nejv�tší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do 

sportovních sout�ží, a� už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. 

Velmi �asto se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování 

usm�r�ovat s pedagogickým optimismem a taktn�, avšak d�sledn�. Není výjimkou, že 

vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je pr�m�rný. Usm�r�ujeme žáky v osobnostní výchov�, 

vedeme je k rovnému p�ístupu k mén� nadaným spolužák�m, k toleranci, ochot� pomáhat 

slabším. 

 


