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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Do školy s úsměvem    

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice, Staroveská 62, příspěvková 

organizace  

ADRESA ŠKOLY: Staroveská 62, Ostrava - Proskovice, 72400  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Eva Paličková  

KONTAKT: e-mail: zs@zs-proskovice.cz, web: www.zs-proskovice.cz  

IČ: 71000127  

IZO: 102492981  

RED-IZO: 600144992  

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Zdeňka Langová   

1.3 Zřizovatel  

Statutární město Ostrava - městský obvod Proskovice 

Světlovská 2/82 

Ostrava – Proskovice 

72400 

IČ  008 45 451   

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD: 1. 9. 2016  

VERZE ŠVP: 3.  

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 31. 8. 2016  

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 31. 8. 2016  

 

 

 

................................................                                             .................................................  

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  

      Mgr. Eva Paličková   
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace je 

škola jen s 1. stupněm, poskytuje vzdělání od 1. do 5. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků 

mezi malé školy.   

2.2 Umístění školy  

Naše škola je školou rodinného typu. Nachází se ve středu městského obvodu Proskovice, který je 

součástí statutárního města Ostravy. Je spojena s mateřskou školou nejen organizačně, ale i celou 

koncepcí výchovně vzdělávacího procesu. Žáci pěti postupných ročníků jsou rozděleni do pěti tříd. 

Případné spojení ročníků je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících.   

Žáci, kteří školu navštěvují, jsou většinou místní. Do školy ale dojíždějí také žáci ze sousedních 

městských obvodů. Úroveň dopravní obslužnosti je velmi dobrá, protože Proskovice jsou 

s ostatními obvody spojeny MHD.   

Spádová škola je ZŠ Stará Bělá, Junácká 700.   

2.3 Podmínky školy  

Naše příspěvková organizace má dvě pracoviště   

a)budova ZŠ (ul. Staroveská), kde je ZŠ, školní družina a školní jídelna-výdejna   

b)budova MŠ (ul. Buková), kde je MŠ a školní jídelna   

V budově  ZŠ  je 5 tříd,  kabinety na pomůcky, ředitelna, sborovna, prostory  ŠD,  výdejna stravy a 

jídelna. Škola má světlé, čisté a estetické prostory, které dotvářejí žáci a učitelé. Bezbariérový 

vstup je zajištěn částečně. K pohybovým aktivitám je využívána dobře vybavená tělocvična a nové 

víceúčelové venkovní hřiště, které bylo vybudováno z prostředků EU. Vlastníkem je zřizovatel.   

V době volna a přestávek mohou žáci využívat odpočinkový kout na chodbě a venkovní areál.   

Materiální vybavení je na dobré úrovni, vychází z finančních možností školy. Ve spolupráci se 

zřizovatelem a za pomocí financování z EU  byla v půdní vestavbě školy vybudována projektová  

učebna s interaktivní tabulí, která slouží zároveň jako žákovská knihovna. V půdním prostoru je 

také moderně vybavená sborovna s učitelskou knihovnou. Z jedné kmenové třídy vznikla 

multimediální učebna, která je vybavená interaktivní tabulí a žákovskými  notebooky. Všechny 
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třídy jsou rovněž vybaveny interaktivní tabulí, ve sborovně a ve třídách jsou umístěny PC pro 

pedagogy s připojením na internet. Dále je možnost pracovat na notebooku,  používat  tiskárnu i 

kopírku.   

Dalším vybavením školy jsou DVD přehrávače, dataprojektor, žákovské stanice PC s výukovými 

programy a s přístupem k internetu, digitální fotoaparát,  videokamera a vizualizéry.   

2.4 Vlastní hodnocení školy  

2.4.1 Oblasti autoevaluace  

materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělání 

průběh vzdělávání 

školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 

výsledky vzdělávání 

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

soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání 

 

2.4.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro 

plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 

Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, která si škola stanovuje na každý 

školní rok. 

2.4.3 Nástroje autoevaluace  

rozbor dokumentace školy 

rozhovory s učiteli, rodiči 

dotazníky pro rodiče, žáky a učitele 

srovnávací prověrky, dovednostní testy 

hospitace 
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2.4.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností  

hospitační činnost (v průběhu celého školního roku) 

sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok- roční pedagogický 

cíl (začátek škol. roku – konec škol. roku) 

testy žáků  -  SCIO (1x ročně) 

mapa školy – SCIO (dle potřeby) 

srovnávací prověrky (průběžně celý školní rok) 

dotazníky na klima školy (1x za 3 roky) 

průběžně: rozhovory s učiteli, žáky, výstupy z jednání školské rady 

 

2.5 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s Kreativním klubem žen, Sborem dobrovolných hasičů, T.J. Sokol a dalšími 

institucemi v obci.  

Dobrá spolupráce probíhá na úrovni škola-zřizovatel.   

Žáci spolu s učiteli se účastní soutěží a akcí, které organizují školy podobného typu v okolí.   

Dobrá a úzká je spolupráce s místní knihovnou, s PPP Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu, s, Divadlem 

loutek v Ostravě, Městskou policií Ostrava,  a dalšími subjekty (např. v oblasti prevence).   

O činnosti školy informujeme prostřednictvím školního časopisu Floriánek, místního zpravodaje 

Florián a webových stránek školy.   

2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Škola se nachází ve středu obce a snaží se být centrem nejen vzdělávání, ale i společenským a 

kulturním. Je otevřená nejen k žákům a jejich rodičům, ale i k ostatním obyvatelům obce. 

Projekty, které školy připravuje a realizuje, otevírají prostor pro vytváření dobrých vztahů nejen 

na úrovni rodič - škola, rodič - učitel - žák, ale i škola - občané, veřejnost. Při realizaci těchto 

projektů se škola snaží přibližovat a vysvětlovat rodičům i širší veřejnosti vlastní záměry, strategie 

a plány. Má možnost přizvat rodiče i veřejnost na realizaci konkrétních úkolů a nápadů.  Rodiče se 

s vyučujícími setkávají podle potřeby, dvakrát až třikrát ročně je realizováno konzultační 

odpoledne, kam přicházejí rodiče společně se svým dítětem. Všechny důležité informace mohou 

také získat na webových stránkách školy.   
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Ve škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy, pomáhá s organizací školních akcí a projektů.   

Byla zřízena školská rada, která na pravidelných setkáních hodnotí činnost školy a naplňování 

jejích záměrů.   

2.7 Charakteristika pedagogického sboru  

Ve škole pracuje 9 pedagogických a výchovných pracovníků. Počet pracovníků se mění podle  

naplněnosti tříd a ŠD. Částečný úvazek ve ŠD přináší problém, a to najít vhodnou a kvalifikovanou 

pedagogickou sílu. Na škole působí pedagogové, kteří jsou způsobilí k práci s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Všichni učitelé mají zájem o další vzdělávání, a tím o prohlubování své 

odbornosti.   

Díky různorodosti zaměření pedagogů je možné uspokojit velké množství potřeb žáků také v 

zájmových oblastech (velká nabídka zájmových kroužků). Škola tuto zájmovou činnost provádí v 

doplňkové činnosti školy, do které jsou zapojeni také externí zaměstnanci (dohody o provedení 

práce).   

Všichni zaměstnanci jsou ochotní a mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností. Mají 

organizační schopnosti, které se projevují především pořádáním akcí pro žáky, jejich rodiče i 

širokou veřejnost.   

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik sociálně patologických jevů, koordinátor EVVO a 

koordinátor ŠVP .    

2.8 Dlouhodobé projekty  

Organizujeme celoroční školní sběrovou soutěž a každoročně se zapojujeme do soutěže ve sběru 

papíru a drobného elektroodpadu. Účastníme se plavecké výuky a vyjíždíme na ozdravné pobyty. 

Dále během školního roku realizujeme několik projektů rozličně tematicky zaměřených. Jejich 

obsah vychází z výchovně vzdělávacích potřeb naší školy (Pasování  prvňáčků, Slavnostní 

rozloučení s žáky 5. ročníku, Už se těším do školy..). Škola vydává svůj školní časopis Floriánek.   

   

2.9 Mezinárodní spolupráce  

Pravidelně se zapojujeme do mezinárodní spolupráce e-Twinning.  
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Zaměření školy:  

všeobecné   

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Jsou společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Uplatňují je 

všichni pedagogové naší školy ve výuce i mimo ni. 

 „ Do školy s úsměvem“ 

Klíčové kompetence Co to například znamená na ZŠ Ostrava – 

Proskovice    (výchovné a vzdělávací strategie)                 

 

 

1    Kompetence k učení 

 

 

Motto: „S úsměvem se učí líp!“ 

 Předkládáme žákům různé postupy 
v procesu učení, užíváme různé způsoby 
a metody 

 Uplatňujeme individuální přístup 
k žákům(péče o žáky se speciálními 
potřebami, o nadané děti) 

 Seznamujeme žáky na začátku 
vyučovací jednotky s cílem, na konci 
hodnotíme vzhledem k dosaženému cíli 

 Povzbuzujeme, motivujeme, při 
hodnocení využíváme převážně prvky 
kladné motivace, vedeme k 
sebehodnocení 

 Učíme žáky plánovat, organizovat a 
vyhodnocovat jejich činnosti 

 Klademe důraz na čtení s porozuměním, 
práci s textem, vyhledávání informací 

 Učíme žáky využívat informace 
z různých zdrojů, včetně internetu 

 Oceňujeme a využíváme zájmů a 
dovedností žáků získaných mimo 
vyučování 

 

 

 

 Vedeme žáky k otevřenému 
upozorňování na problémy(schránka 
důvěry, komunitní kruh, metodik 
prevence) 

 Vzniklé problémy řešíme ihned  

 Vedeme výuku tak, aby žáci hledali 
různá řešení problému a uměli je 
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2 Kompetence k řešení problémů 

Motto: „ Usměj se a zamysli na chviličku, 

                problém vyřešíš na jedničku!“ 

obhájit 

 Podporujeme originální a přijatelné 
způsoby řešení 

 Předkládáme žákům k řešení i úkoly 
z praxe 

 Podporujeme týmovou spolupráci, ale i 
samostatnost 

 

 

 

3   Kompetence komunikativní 

 

 

Motto: „ Úsměvu porozumí každý“ 

 

 

 

 

 

 Zaměřujeme se na rozvíjení 
komunikačních dovedností v mateřském 
i cizím jazyce 

 Podporujeme vzájemnou komunikaci 

 Spolupracujeme s jinými 
školami,podporujeme přátelskou 
komunikaci ve spojených třídách, mezi 
ročníky, s učiteli a ostatními dospělými 
ve škole i mimo ni 

 Učíme žáky naslouchat druhým 

 Připravujeme žáky ke komunikaci 
v obtížných situacích 

 Eliminujeme agresivní, nezdvořilé a 
vulgární projevy žáků 

 Učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, 
názory a publikovat je(komunitní 
kruh,školní časopis, prezentace, 
soutěže) 

 

 

 

4      Kompetence sociální  

a personální 

 

Motto: „Úsměv tě nic nestojí  

               a vůbec nebolí!“                                                 

 Využíváme skupinovou výuku a 
kooperativní vyučování 

 Dáváme žákům možnost, aby 
prostřednictvím komunitního kruhu 
projevili své názory, pocity, nálady, 
problémy 

 Vedeme žáky ke vzájemné pomoci, 
přátelství a toleranci 

 Rozvíjíme u žáků schopnost zastávat při 
práci ve skupině různé role 

 Usilujeme, aby žáci dodržovali 
dohodnutá pravidla chování 

 Průběžně monitorujeme sociální vztahy 
ve třídě, skupině 

 Vedeme žáky k odmítavému postoji ke 
všemu, co narušuje dobré vztahy 

 Vytváříme podmínky pro možnost 
svobodné volby 

 

 

 

5   Kompetence občanské  

 Organizujeme akce podporující lidové 
tradice, akce nejen pro žáky, ale i 
veřejnost 

 Vedeme žáky ke spolupodílení se na 
organizaci těchto akcí, k účasti v 
soutěžích 

 Spolupracujeme s dalšími subjekty 
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Motto: „Do školy s úsměvem“ 

„To school with a smile“ 

„Do školy s úsmevom“ 

 Nabízíme žákům vhodné aktivity pro 
využití volného času 

 Potíráme šikanu, lhaní, krádeže, 
kouření,  agresivitu, vulgární a 
nezdvořilé chování 

 Využíváme pomoci a zkušeností 
odborníků – pracovníků Pedagogicko 
psychologické poradny a dalších. 

 Podporujeme, aby žáci spoluvytvářeli 
pravidla chování a vedeme je k jejich 
dodržování 

 Seznamujeme žáky se základními právy 
a povinnostmi, učíme je nést 
zodpovědnost 

 Vedeme žáky k ochraně životního 
prostředí, k zájmu o aktuální 
environmentální problémy 

 

 

 

6  Kompetence pracovní 

 

Motto: „Kde úsměvu se daří, 

               bývají dobří hospodáři!“ 

 Seznamujeme žáky se základy 
bezpečnosti práce 

 Vytváříme podnětné a tvořivé pracovní 
prostředí 

 Vedeme žáky, aby spoluvytvářeli 
estetické pracovní prostředí 

 Pochválíme kvalitně odvedenou práci, 
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu 
k práci 

 Učíme žáky hodnotit svou práci i práci 
ostatních, její přínos 

 Seznamujeme žáky s různými profesemi 
a ujasňujeme tak výběr budoucího 
povolání 

 

    

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP):  

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s 

jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení 

znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné 

schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 
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Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP):  

IVP žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 

vyučovacích předmětů, s výchovným poradcem, školským poradenským zařízením a s rodiči. IVP 

má písemnou podobu a při jeho sestavování vycházíme z obsahu stanoveného vyhláškou. Práce 

na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského 

zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení. Součástí IVP je 

termín vyhodnocení naplňování IVP a může obsahovat i termín průběžného hodnocení, je-li to 

účelné.  

IVP může být zpracován i pro kratší dobu než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v 

průběhu školního roku.  

Výchovný poradce zajistí informovaný písemný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání 

informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování 

podpůrných opatření podle IVP řediteli školy v platném znění.  

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským 

zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné 

přizpůsobit i výběr učiva. 

Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je možné ve 

školním vzdělávacím programu upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož 

realizaci objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to 

vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení 

školského poradenského zařízení. 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA: Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava – Zábřeh,  

SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ CENTRUM:  Kpt . Vajdy  2656/1a,  Ostrava -Zábřeh, 700 30   

 

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem a školním metodikem 

prevence. Činnost školního poradenského pracoviště koordinuje výchovný poradce.  

Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským 

poradenským zařízením.  
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Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

v oblasti organizace výuky:  

-střídání forem a činností během výuky -využívání skupinové výuky - postupný přechod k systému 

kooperativní výuky - v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká 

přestávka -zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi 

doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce souhlasil s jejich poskytováním  

v oblasti metod výuky:  

respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožní 

častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi - důraz na logickou provázanost a 

smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků a poskytování 

dostatečného času k zvládnutí úkolů  

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

dle doporučení školského poradenského zařízení  

v oblasti hodnocení:  

Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení 

nebo znevýhodnění. U žáků se specifickými poruchami učení rozhoduje o slovním hodnocení 

ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce. V případě použití slovního hodnocení jsou 

výsledky vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami popsány tak, aby zahrnovalo 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. 

Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka 

a jak je překonávat. Obdobně se postupuje i v případě použití klasifikace.  

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně bude probíhat ve 

třídách na 1. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle 

zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Podle 

přiznaného stupně podpory a na základě doporučení školského poradenského zařízení bude 

požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při 

přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým dítětem, 

pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  

Vzdělávání žáků s tělesným handicapem bude probíhat ve třídách školy formou individuální 

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

individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra 

budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do 

zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v 

ostatních předmětech. Naše škola je částečně bezbariérová – bezbariérový je přístup do šatny, 
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jídelny WC a jedné učebny. Do dalších částí budovy lze použít schodolez, kterým je škola 

vybavena. Učitel musí žáky na přítomnost spolužáka s tělesným handicapem předem připravit, 

stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Podle stupně postižení 

bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při 

přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým dítětem, 

pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči tohoto žáka.    

    

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP):  

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s 

jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení 

znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné 

schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP):  

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s 

učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným 

poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou 

podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při 

sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na 

sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP 

je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského 

zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín 

průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je 

školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.  

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání 

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení 

poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní 

matriky. 
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Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

předčasný nástup dítěte ke školní docházce  

účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v 

jiné škole  

obohacování vzdělávacího obsahu  

zadávání specifických úkolů, projektů   

3.5  Začlenění průřezových témat  

Průřezové téma/Tematický 
okruh 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání AJ , ČJ , ČaS 
, Eč , M  

AJ , ČJ , ČaS 
, Eč , M  

AJ , ČJ , ČaS 
, Eč , M  

AJ , ČJ , ČaS , 
M , Pč , Tv  

AJ , ČJ , ČaS , 
ICT , M , Pč , Tv  

Sebepoznání a sebepojetí ČJ , ČaS , Hv 
, Tv  

ČJ , ČaS , Hv 
, Tv  

ČJ , ČaS , Hv 
, Tv  

ČJ , ČaS , Hv , 
Tv  

ČJ , ČaS , Hv , 
Tv  

Seberegulace a sebeorganizace ČaS , Eč , M  ČaS , Eč , M  ČaS , Eč , M  ČJ , ČaS , M , 
Pč , Tv  

ČJ , ČaS , M , 
Pč , Tv  

Psychohygiena ČaS , Hv , Tv  ČaS , Hv , Tv  ČaS , Hv , Tv  ČaS , Hv  ČaS , Hv  

Kreativita     Vv  Vv  

Poznávání lidí Eč  Eč  Eč  Tv  Tv  

Mezilidské vztahy ČaS  ČaS  ČaS  ČaS  ČaS  

Komunikace ČJ , ČaS , Eč 
, M  

ČJ , ČaS , Eč 
, M  

ČJ , ČaS , Eč 
, M  

ČJ , ČaS , M , 
Pč , Vv  

ČJ , ČaS , M , 
Pč , Vv  

Kooperace a kompetice Tv  Tv  Tv  Pč , Tv  Pč , Tv  

Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

    ČaS  ČaS , ICT  

Hodnoty, postoje, praktická 
etika 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ , Vv  ČJ , Vv  

Občanská společnost a škola ČJ , ČaS , Eč 
, Hv , M , Tv  

ČJ , ČaS , Eč 
, Hv , M , Tv  

ČJ , ČaS , Eč 
, Hv , M , Tv  

AJ , ČJ , ČaS , 
Hv , M , Pč , 

Tv  

AJ , ČJ , ČaS , 
Hv , ICT , M , 

Pč , Tv  

Občan, občanská společnost a 
stát 

ČaS  ČaS  ČaS  ČaS  ČaS  

Formy participace občanů v 
politickém životě 

    ČaS  ČaS  

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

    ČaS  ČJ , ČaS  

Evropa a svět nás zajímá AJ , ČaS , Eč 
, Tv  

AJ , ČaS , Eč 
, Tv  

AJ , ČaS , Eč 
, Tv  

AJ , ČaS , Pč , 
Tv , Vv  

AJ , ČaS , Pč , 
Tv , Vv  

Objevujeme Evropu a svět ČJ , M  ČJ , M  ČJ , M  ČJ , ČaS , M  ČJ , ČaS , M  

Jsme Evropané       ČaS  
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Průřezové téma/Tematický 
okruh 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Kulturní diference AJ , ČJ , ČaS 
, Eč , Hv , Tv  

AJ , ČJ , ČaS 
, Eč , Hv , Tv  

AJ , ČJ , ČaS 
, Eč , Hv , Tv  

AJ , ČJ , ČaS , 
Hv , Pč , Vv  

AJ , ČJ , ČaS , 
Hv , ICT , Pč , 

Vv  

Lidské vztahy ČaS , Eč , Tv  ČaS , Eč , Tv  ČaS , Eč , Tv  ČaS , Pč  ČaS , Pč  

Etnický původ     ČaS  ČaS  

Multikulturalita     AJ  AJ , ČJ  

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

    ČaS  ČaS  

Ekosystémy ČaS , Eč , Tv  ČaS , Eč , Tv  ČaS , Eč , Tv  ČaS  ČaS  

Základní podmínky života ČaS , Eč  ČaS , Eč  ČaS , Eč  ČaS  ČaS  

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

ČaS , Eč , M  ČaS , Eč , M  ČaS , Eč , M  ČaS , M , Vv  ČaS , M , Vv  

Vztah člověka k prostředí ČaS , M  ČaS , M  ČaS , M  AJ , ČJ , ČaS , 
M , Pč , Tv  

AJ , ČJ , ČaS , 
M , Pč , Tv  

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

M  M  M  M , Vv  M , Vv  

Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

Hv  Hv  Hv  AJ , Hv  AJ , Hv  

Stavba mediálních sdělení       ICT  

Vnímání autora mediálních 
sdělení 

      ČJ  

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

ČJ , ČaS , Eč 
, Hv , Tv  

ČJ , ČaS , Eč 
, Hv , Tv  

ČJ , ČaS , Eč 
, Hv , Tv  

ČJ , ČaS , Hv  ČJ , ČaS , Hv  

Tvorba mediálního sdělení Eč , M , Tv  Eč , M , Tv  Eč , M , Tv  AJ , M , Tv , 
Vv  

AJ , ICT , M , Tv 
, Vv  

Práce v realizačním týmu       ICT  

     

3.1.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

AJ  Anglický jazyk 

ČaS  Člověk a jeho svět 

ČJ  Český jazyk 

Eč  Estetické činnosti 

Hv  Hudební výchova 

ICT  Informatika 

M  Matematika 

Pč  Pracovní činnnosti 

Tv  Tělesná výchova 

Vv  Výtvarná výchova 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 9+2 

Český jazyk 8+1 7+2 8+1 5+2 5+2 33+8 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika       1 1 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho 
svět 

2 2 2 4 2+2 12+2 

Umění a kultura Estetické 
činnosti 

2 2 2    6 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 5 

Výtvarná 
výchova 

    2 2 4 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Pracovní 
činnnosti 

    1 1 2 

Celkem hodin 21 22 24 25 26 102+16 
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Anglický jazyk  

Výuku cizího jazyka v 1. a 2. ročníku jsme posílili dvěma hodinami z disponibilní dotace proto, aby plynule navazovala na výuku anglického jazyka v 
mateřské škole, byla realizovaná ve všech ročnících 1. stupně základní školy, aby se žáci seznámili s tímto jazykem, co nejdříve.  

    

Tělesná výchova  

Žáci se v průběhu docházky zúčastní povinného kurzu plavání na plaveckém bazénu (o jeho realizaci rozhodne ředitel školy dle finanční situace v daném 
školním roce) a dobrovolného kurzu bruslení na zimním stadiónu.  
Do předmětu je zařazena Dopravní výchova a kurz dopravní výchovy pro žáky 3. -5. ročníku realizovaný ZŠ A.Kučery v Ostravě – Hrabůvce.  

    

Disponibilní časovou dotaci jsme použili takto:  

 * 4 hodiny na výuku matematiky z důvodu zvýšení matematické gramotnosti, propojení s praxí a rozvoje logického myšlení  

 * 2 hodiny na zavedení výuky Anglického jazyka od 1. ročníku  

 * 8 hodin na výuku Českého jazyka z důvodu posílení práce s informacemi, čtení s porozuměním, komunikačních dovednosti, užití mateřského jazyka v 

praxi  

 * 2 hodiny pro předmět Člověk a svět z důvodu přípravy, realizace, zpracování, hodnocení projektů a posílení zájmu o environmentální problematiku  

Celkem jsme plně využili disponibilní časovou dotaci pro 1. stupeň ZŠ v rozsahu 16 hodin.  

Výtvarná výchova a pracovní činnosti jsou v 1.-3. ročníku spojeny do předmětu Estetické činnosti a dotovány dvěma hodinami v každém ročníku.  

O realizaci plavání, bruslení a ozdravného pobytu rozhodne ředitel školy dle finanční situace v daném školním roce.   
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5 Učební osnovy  

5.1 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

1 1 3 3 3 11 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk je zvolen tak, aby žáka vybavil znalostmi a dovednostmi 
umožňující mu správně vnímat jazyková sdělení, rozumět jim a vhodně je používat v konkrétních 
komunikačních situacích. Žáci se taktéž seznamují s reáliemi zemí, která tímto jazykem hovoří. Znalost 
cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je 
nedílnou součástí komunikace mezi nimi. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Anglickému jazyku se vyučují žáci 1. až 5. ročníku naší školy s touto časovou dotací: 
1. ročník – 1 hodina, 2. ročník – 1 hodina, 3. ročník – 3 hodiny, 4. ročník – 3 hodiny, 5. ročník – 3 hodiny 
týdně. 
Předmět je realizován především ve vyučovacích hodinách, v nichž jsou někdy začleňovány krátkodobé 
projekty. Důraz je také kladen na kooperativní výuku. 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 

 Uplatňuje individuální přístup k žákům talentovaným ( dobrovolné úkoly) i k žákům s poruchami 
učení ( spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou) 

 Učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 
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Název předmětu Anglický jazyk 

 Klade důraz na pozitivní vztah žáka k cizímu jazyku 

 Poskytuje žákovi dostatek různých druhů informačních materiálů, zařazuje i práci se slovníky 

 Využívá znalostí žáků získaných mimo vyučování 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

 Podporuje týmovou spolupráci i samostatnost 

 Předkládá žákům k řešení úkoly z praxe 

 Do své výuky zahrnuje i problémové učení, aby žáci hledali různá řešení problému a učili se je 
obhájit 

 Podporuje originální a přijatelné způsoby řešení 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

 Zaměřuje se na rozvoj komunikačních dovedností 

 Podporuje vzájemnou přátelskou komunikaci ve skupině, třídě, škole, s jinými školami 

 Učí žáky naslouchat druhým 

 Rozvíjí u žáků  srozumitelnou formulaci myšlenek a  jejich publikování ve výstupech z projektů, ve 
školním časopisu 

Kompetence občanské: 
Učitel: 

 Zapojuje  žáky do kulturního dění školy, obce 

 Potírá nezdvořilé a nepřijatelné způsoby chování 

 Podporuje žáky, aby spoluvytvářeli pravidla chování, a aby je dodržovali 

 Podporuje pozitivní postoj žáků k tradicím a kultuře nejen naší země, ale i zemí ostatních 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

 Spoluvytváří s žáky  estetické, podnětné, tvořivé bezpečné pracovní prostředí 

 Chválí žáky za kvalitně odvedenou práci, povzbuzuje k lepším výkonům 

 Pomáhá žákům s hodnocením, sebehodnocením 

Kompetence sociální a personální: 
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Název předmětu Anglický jazyk 

Učitel: 

 Zařazuje práci ve skupině, ve které  žáci zastávají různé role 

 Usiluje, aby žáci dodržovali dohodnutá pravidla chování 

 Podporuje vzájemnou  pomoc, toleranci, přátelství 

 Vytváří příznivou pracovní atmosféru podporující sebedůvěru žáka 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Výuku cizího jazyka v 1. a 2. ročníku jsme posílili dvěma hodinami z disponibilní dotace proto, aby plynule 
navazovala na výuku anglického jazyka v mateřské škole, byla realizovaná ve všech ročnících 1. stupně 
základní školy, aby se žáci seznámili s tímto jazykem, co nejdříve. 

    

 

 

 

Český jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

9 9 9 7 7 41 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Tato oblast zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť vybavuje žáka takovými dovednostmi 
a znalostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat. 
Dovednosti zde získané jsou potřebné nejen pro kvalitní ovládnutí mateřského jazyka, ale i pro úspěšné 
osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Obsah je rozdělen do částí komunikační a slohová 
výchova, jazyková výchova, literární výchova. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 

Obsahem komunikační a slohové výchovy je učit žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení, kultivovaně 
psát a mluvit, výstižně formulovat své myšlenky, pocity, prožitky, rozumět a vyjadřovat se k textům, které 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Do školy s úsměvem od 1.9.2016  

20 

Název předmětu Český jazyk 

důležité pro jeho realizaci) se vztahují k různým situacím ve škole i mimo ni. 
Obsahem jazykové výchovy je získat potřebné vědomosti a dovednosti k osvojení spisovné podoby českého 
jazyka, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování . 
Obsahem literární výchovy je poznávat prostřednictvím četby základní literární druhy, vnímat jejich 
specifické znaky, získávat a rozvíjet čtenářské dovednosti, číst s porozuměním, reprodukovat literární text, 
formulovat vlastní názory, tvořit vlastní literární příspěvky. 
Všechny tyto tři části prolínají a vyučují se v předmětu Český jazyk s touto hodinovou dotací týdně: 1. - 3. 
ročník 9 hodin ,4. – 5. ročník 7 hodin. Celkem jsme výuku mateřského jazyka navýšili o 8 hodin z 
disponibilní časové dotace, abychom posílili práci s informacemi, čtení s porozuměním, komunikační 
dovednosti, užití mateřského jazyka v praxi. 
Předmět je realizován ve vyučovacích hodinách, někdy formou projektového vyučování a často zařazované 
kooperativní výuky. Žáci tvoří příspěvky do školního časopisu Floriánek, účastní se literárních soutěží. 
Do vyučovacího předmětu Český jazyk jsou zařazena průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Je zde 
zařazena finanční gramotnost. 

Integrace předmětů  Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 

 Vede žáky ke srozumitelnému, jasnému vyjadřování, čtení s porozuměním 

 Uplatňuje individuální přístup k žákům talentovaným ( dobrovolné úkoly) i k žákům s poruchami 
učení ( spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou) 

 Učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 Klade důraz na pozitivní vztah žáka k mateřskému jazyku 

 Poskytuje žákovi dostatek různých druhů informačních materiálů, zařazuje i práci se slovníky 

 Využívá znalostí žáků získaných mimo vyučování 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

 Podporuje týmovou spolupráci i samostatnost 

 Předkládá žákům k řešení úkoly z praxe 
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Název předmětu Český jazyk 

 Zařazuje do výuky problémové učení 

 Podporuje originální a přijatelné způsoby řešení 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

 Rozvíjí komunikačních dovedností 

 Podporuje vzájemnou přátelskou komunikaci ve skupině, třídě, škole, s jinými školami 

 Učí žáky naslouchat druhým 

 Vede žáky ke srozumitelné formulaci myšlenek a  jejich publikování ve výstupech z projektů, ve 
školním časopisu 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 

 Zařazuje práci ve skupině, ve které  žáci zastávají různé role 

 Usiluje, aby žáci dodržovali dohodnutá pravidla chování 

 Podporuje vzájemnou  pomoc, toleranci, přátelství 

 Vytváří příznivou pracovní atmosféru podporující sebedůvěru žáka 

 Podporuje účast žáků v soutěžích 

Kompetence občanské: 
Učitel: 

 Zapojuje  žáky do kulturního dění školy, obce 

 Potírá nezdvořilé a nepřijatelné způsoby chování 

 Podporuje žáky, aby spoluvytvářeli pravidla chování, a aby je dodržovali 

 Podporuje pozitivní postoj žáků k tradicím a kultuře nejen naší země, ale i zemí ostatních 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

 Spoluvytváří s žáky  estetické, , tvořivé bezpečné pracovní prostředí 

 Chválí žáky za kvalitně odvedenou práci, povzbuzuje k lepším výkonům 

 Učí žáky  hodnotit, sebehodnotit 
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Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

4 5 5 5 5 24 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na aktivních činnostech při práci s matematickými 
objekty a na užití matematiky v reálných situacích.Klade důraz na důkladné porozumění základním 
myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si osvojují některé 
pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsob jejich užití. Do předmětu je zařazena finanční 
gramotnost. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace: 
1. ročník – 4 hodiny týdně 
2. ročník – 5 hodin týdně 
3. ročník – 5 hodin týdně 
4. ročník – 5 hodin týdně 
5. ročník – 5 hodin týdně 
Předmět Matematika a její aplikace je rozdělena do čtyř tématických okruhů: 
Čísla a početní operace – žáci si osvojují aritmetické operace – dovednost provádět operaci, algoritmické 
porozumění a významové porozumění. 
Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem 
běžných jevů reálného světa, a seznamují se z jejich reprezentacemi, změny analyzují i konstruují. 
Geometrie v rovině a prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné 
situace. 
Nestandardní aplikační úlohy a problémy – žáci uplatňují logické myšlení, učí se řešit problémové situace a 
úlohy z běžného života, úlohy se prolínají všemi tématickými okruhy. 

Integrace předmětů  Matematika a její aplikace 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení: 
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Název předmětu Matematika 

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Učitel: 

 Vede žáky k tomu, aby aplikovali matematické úlohy v praktickém životě. 

 Seznamuje žáky se způsoby řešení a buduje u nich návyk ověřovat si výsledek zkouškou 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

 Umožňuje žákům při řešení matematických úloh pracovat s chybou 

 Učí žáky úlohu řešit více způsoby 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

 Vede žáky k tomu, aby při vyjadřování používali  matematický jazyk, jednotlivé termíny uměli 
srozumitelně vysvětlit 

 Učí žáky poznat v textu či úloze základní údaje, umět je správně seřadit, matematicky zaznamenat 
a nalézt způsob řešení. 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 

 Vede žáky k tomu, aby ve skupině vyslechli návrh řešení  a uměli posoudit jeho správnost 

 Učí žáky umět posoudit, zda mají dostatek informací k řešení úkolu  

Kompetence občanské: 
Učitel: 

 Umožňuje žákům navrhnout způsob řešení a obhájit jej 

 Učí žáky spolupracovat při řešení nestandardních matematických úkolů   

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

 Vede žáky k  osvojení postupů  řešení a jeho použití v praxi 

 Umožňuje žákům vytvářet problémové situace a hledat způsoby řešení ať jednotlivě či ve 
skupinách 

 Vede žáky k osvojení způsobů vyhledávání informací z různých zdrojů 
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Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

0 0 0 0 1 1 

      Povinný  

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně 
informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních 
informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při 
dalším vzdělávání i v praktickém životě. 
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí 
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k 
žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací 
než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Obsahem předmětu jsou činnosti, které vedou k osvojení základních dovedností  žáků v ovládání výpočetní 
techniky a moderních technologií tak, aby se žáci byli schopni orientovat ve světě informací, aby se naučili 
s nimi tvořivě pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Tyto dovednosti 
považujeme za důležité pro budoucí profesní činnosti. Základní dovednosti: 

 základy práce s počítačem 

 vyhledávání informací a komunikace 

 zpracování a využití informací 
Předmětu je věnována 1 h v 5. ročníku. S výpočetní technikou se však žáci setkávají již dříve během své 
školní docházky v jiných předmětech. Hodina v pátém ročníku je určena především k utřídění, shrnutí 
dosavadních poznatků, prohloubení dovedností a práci na prezentacích žáků. Výuka probíhá 
v multimediální učebně. 
Do vyučovacího předmětu  Informatika jsou zařazena průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Je zde 
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Název předmětu Informatika 

zařazena finanční gramotnost. 

Integrace předmětů  Informační a komunikační technologie 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 

 Vede žáky ke srozumitelnému, jasnému vyjadřování, čtení s porozuměním 

 Uplatňuje individuální přístup k žákům talentovaným ( dobrovolné úkoly) i k žákům s poruchami 
učení ( spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou) 

 Učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 Klade důraz na práci s informacemi 

 Poskytuje žákovi dostatek různých druhů informačních materiálů 

 Využívá znalostí žáků získaných mimo vyučování 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

 Podporuje týmovou spolupráci i samostatnost 

 Předkládá žákům k řešení úkoly z praxe 

 Zařazuje do výuky problémové učení 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 

 Rozvíjí komunikačních dovedností 

 Podporuje vzájemnou přátelskou komunikaci ve skupině, třídě, škole, s jinými školami 

 Učí žáky naslouchat druhým 

 Vede žáky ke srozumitelné formulaci myšlenek a  jejich publikování ve výstupech z projektů 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 

 Zařazuje práci ve skupině, ve které  žáci zastávají různé role 

 Usiluje, aby žáci dodržovali dohodnutá pravidla chování 

 Podporuje vzájemnou  pomoc, toleranci, přátelství 

 Vytváří příznivou pracovní atmosféru podporující sebedůvěru žáka 

Kompetence občanské: 
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Název předmětu Informatika 

Učitel: 

 Podporuje zájem žáků o dění ve škole, obci 

 Potírá nezdvořilé a nepřijatelné způsoby chování 

 Pomáhá žákům navázat kontakty pro e- mailovou komunikaci s žáky jiných škol 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

 Spoluvytváří s žáky  bezpečné pracovní prostředí 

 Chválí žáky za kvalitně odvedenou práci, povzbuzuje k lepším výkonům 

 Učí žáky  hodnotit, sebehodnotit 

    

 

 

Člověk a jeho svět  

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

2 2 2 4 4 14 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Člověk a jeho svět 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu Člověk a jeho svět je zaměřeno tak, aby žákům poskytlo metody a prostředky k 
budování uceleného obrazu světa. Žáci poznávají sebe, své nejbližší okolí a učí se vnímat lidi i vztahy mezi 
nimi. Jde zejména o propojení vzdělávacích oblastí s reálným životem a praktickou zkušeností žáků. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Vzdělávací oblast je členěna do pěti tematických okruhů: 
Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
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Název předmětu Člověk a jeho svět 

Rozmanitost přírody 
Člověk a jeho zdraví 
Časová dotace v jednotlivých ročnících: 
1. až 3. ročník – 2 hodiny 
4. a 5. ročník – 4 hodiny 
Žáci jsou vedeni k utváření komplexnějšího pohledu na svět. Prostředkem k tomu jsou především 
krátkodobé i dlouhodobé projekty, spolupráce ve skupinách, pozorování a jednoduché experimentování. 
Vyučovacím předmětem Člověk a svět prolínají průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Do předmětu 
je zařazena finanční gramotnost a dopravní výchova. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
 * Pomáhá žákům osvojit si metody vedoucí k získání dovedností znalostí přiměřené jejich věku. 
 * Umožňuje žákům práci s literaturou a internetem 
 * Seznamuje žáky se základními způsoby při vyhledávání informací 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
 * Pomáhá žákům při výběru správné volby řešení problémových situací 
 * Zprostředkovává žákům získávání nových zkušeností při řešení nových problémových situací 
 * Využívá předcházejících zkušeností žáků při řešení 
 * Motivuje žáky ke správným způsobům při řešení 
 * Vede žáky k obhájení si svých názorů 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
 * Pomáhá žákům zprostředkovat nové pojmy 
 * V modelových situacích cvičí komunikativní dovednosti, situační scénky ze života 
 * Při práci ve skupinách vede žáky ke kooperaci a komunikaci mezi sebou 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
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Název předmětu Člověk a jeho svět 

 * Zprostředkovává žákům počáteční zkušenosti při práci v týmu 
 * Pomáhá dětem vytvářet pozitivní představu o sobě samém, přijímat ocenění i kritiku 
 * Pomáhá žákům přijímat roli ve skupině 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
 * Vede žáky k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních 
 * Aktivně se podílí na ochraně životního prostředí 
 * Pomáhá žákům orientovat se ve vhodných způsobech chování k sobě navzájem 
 * Vede žáky k ochraně kulturního dědictví 
 * Pomáhá žákům orientovat se v jejich právech i povinnostech 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
 * Učí žáky bezpečně používat připravené pomůcky, dohlíží na dodržování hyg. pravidel 
 * Vede žáky k hodnocení práce z různých hledisek 
 * Aktivně se podílí na možnostech řešení práce žáků 

    

 

 

Estetické činnosti  

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

2 2 2 0 0 6 

Povinný Povinný Povinný     

    

Název předmětu Estetické činnosti 

Oblast Člověk a svět práce, Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií a vede žáky k získání 
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Vychází z konkrétních životních 
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Název předmětu Estetické činnosti 

situací, zaměřuje se na praktické pracovní dovednosti a návyky, které jsou důležité pro uplatnění žáka v 
dalším životě a ve společnosti. Vytváří základ pozitivního vztahu k práci, jejím výsledkům, odpovědnosti a 
cílevědomosti.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 4 tematické okruhy: 
-práce s drobným materiálem 
-konstrukční činnosti 
-pěstitelské práce 
-příprava pokrmů 
V 1. období (1.-3. ročník) je tento obor součástí integrovaného předmětu Estetické činnosti s časovou 
dotací 2 hodiny týdně. 
Ve 4.-5. ročníku už tvoří samostatný předmět s názvem Pracovní činnosti s časovou dotací 1 hod. týdně. 
Předmět je realizován především ve vyučovacích hodinách, k pěstitelským činnostem je možno využít 
pobytu v přírodě. Jsou začleňovány krátkodobé nebo dlouhodobé projekty (soutěže ve sběru starého 
papíru). 
Do vyučovacího předmětu Pracovní činnosti jsou zařazena průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova. 

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

 Výtvarná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
 * Učí žáka plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 
 * Povzbuzuje, motivuje a při hodnocení využívá převážně prvky kladné motivace, vede žáky k 
sebehodnocení 
 * Předkládá žákům různé postupy v procesu učení, užívá různé metody a způsoby, podporuje tvořivost 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
 * Vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a uměli je obhájit 
 * Předkládá žákům k řešení úkoly i z praxe 
 * Podporuje originální a přijatelné způsoby řešení 

Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu Estetické činnosti 

Učitel: 
 * Podporuje vzájemnou komunikaci 
 * Učí žáky vyjadřovat své myšlenky, názory a publikovat je ( prezentace, soutěže) 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
 * Vede žáky ke vzájemné pomoci, toleranci a spolupráci 
 * Rozvíjí u žáků schopnost zastávat při práci ve skupině různé role 
 * Usiluje, aby žáci dodržovali dohodnutá pravidla chování 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
 * Vede žáky k ochraně životního prostředí 
 * Seznamuje žáky s pravidly chování a se základními právy a povinnostmi 
 * Vede žáky ke spolupodílení na organizaci a účasti na akcích, které podporují lidové tradice 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
 * Seznamuje žáky se základy bezpečnosti práce a dodržováním hygienických pravidel při práci 
 * Vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí 
 * Vede žáka k volbě a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek 
 * Učí žáka hodnotit svou práci i práci ostatních, její přínos 
 * Seznamuje žáka s různými profesemi  

    

 

Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

1 1 1 1 1 5 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a 
využívání jako prostředku komunikace. Žáci stávají na elementární úrovni vnímavými posluchači hudby a 
organizátory vlastního hudebního života. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

V hudební výchově uplatňujeme 4 druhy hudebních činností: 
 * Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluvního projevu a posilování 
správných pěveckých návyků. 
 * Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební produkci a 
reprodukci. 
 * Obsahem Hudebně pohybových činností je reagování na hudbu pomocí pohybu,tance a gest. 
 * Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech 
jejích žánrových , stylových a funkčních podobách a učí se hudbu analyzovat. 
Hudební výchově se vyučují žáci 1. až 5.ročníku naší školy s časovou dotací 1 hodina v každém ročníku. 
Předmět je realizován především ve vyučovacích hodinách, někdy jsou začleňovány krátkodobé projekty 
(např. kulturní vystoupení v obci) a dlouhodobé projekty spolupráce se společenskými organizacemi v obci 
ČSŽ. Dále jsou zařazeny návštěvy kulturních představení či koncertů . 
Do vyučovacího předmětu Hudební výchova jsou zařazena průřezová témata. 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech, Mediální výchova, Environmentální výchova 

Integrace předmětů  Hudební výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
 * Učí žáky využívat informace z různých mediálních zdrojů 
 * Předkládá žákům různé postupy,způsoby a metody tak,aby podporoval u žáků vlastní tvorbu 
 * Povzbuzením a kladnou motivací učí žáky chápat umění a kulturu jako součást lidské 
existence 
 * Oceňuje a využívá zájmu a dovedností dětí získaných v oblasti kultury i mimo vyučování 

Kompetence k řešení problémů: 
 * Podporuje týmovou spolupráci, práci ve skupině, ale také samostatnost 
 * Vede výuku tak,aby žáci hledali různá řešení problému a uměli je obhájit-různí lidé vnímají 
stejnou věc různě 

Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu Hudební výchova 

* Rozvíjí komunikační dovednosti a mimojazykové (nonverbální )vyjadřování 
* Učí žáky vyjadřovat své myšlenky a pocity, poskytne jim prostor k jejich vlastnímu 
uměleckému projevu 
* Podporuje přátelskou komunikaci mezi ročníky 

Kompetence sociální a personální: 
 * Usiluje,aby žáci dodržovali dohodnutá pravidla chování na kulturních a společenských 
akcích 
 * Rozvíjí sebeúctu a sebedůvěru žáka a respektuje jeho názory 
 * Rozvíjí u žáků schopnost zastávat ve skupině různé role 
 * Vede žáky ke vzájemné pomoci a spolupráci 

Kompetence občanské: 
 * Zapojuje žáky do kulturního a společenského dění školy i obce 
 * Podporuje u žáků lidové tradice a objasňuje potřebu chránit naše kulturní dědictví 
 * Vede žáky k tomu, aby se spolupodíleli na organizaci kulturních a společenských akcí 
 * Vytváří u žáků pozitivní postoj k uměleckým dílům,smysl pro kulturu a tvořivost 
 * Vede žáky k tolerantnímu přístupu ke kulturním hodnotám různých skupin a národů a  

Kompetence pracovní: 
 * Vytváří společně s žáky podnětné, tvořivé prostředí a bezpečné pracovní prostředí 
 * Seznamuje žáky se základy techniky hry na hudební nástroje a péčí o ně 
 * Pomáhá žákům hodnotit svou práci i práci ostatních a její přínos 

    

 

Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

0 0 0 2 2 4 

    Povinný Povinný  
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Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova učí žáky aktivně vyjadřovat vztahy s okolím, aktivizuje smyslové vnímání a estetické 
cítění. Převážně činnostní charakter předmětu umožňuje dospět k hlubokému prožitku v procesu poznání, 
prožívání, představivosti a fantazii. Žák je veden k uplatňování svých pocitů, prožitků, experimentování. K 
jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazná vyjádření a prostředky nejen tradiční a ověřené, 
ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a obrazových médiích. 
Námětově i dovednostně umožňuje výtvarná výchova obsáhnout celý systém vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot, jež zahrnují klíčové kompetence. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Obsahem výtvarné výchovy je: 
-rozvíjení smyslové citlivosti 
-uplatňování subjektivity na základě zkušeností 
- ověřování komunikačních účinků a výsledků vlastní tvorby. 
1.období (1.-3. ročník) 
Je využita možnost vytvoření integrovaného předmětu z oboru Výtvarná výchova a oblasti Člověk a svět 
práce s názvem Estetické činnosti (1.-3. ročník) s časovou dotací 2 hodiny týdně. Obsahem jsou činnosti 
výtvarné, výtvarně pracovní a pracovní činnosti, které zahrnují práce s drobným materiálem, konstrukční 
činnosti, pěstitelské práce a příprava pokrmů. V etapě základního vzdělávání jsou obory výtvarná výchova a 
pracovní činnosti specifické a blízké svou tématikou, materiálově i řadou technik. Spojení výtvarných a 
pracovních aktivit tak umožňuje sloučit dvě vyučovací jednotky do jednoho dvouhodinového bloku. 
2.období: (4.-5. ročník) 
Výtvarná výchova tvoří samostatný předmět pod názvem Výtvarná výchova s časovou dotací 2 hodiny 
týdně. 
 
Předmět je realizován především ve vyučovacích hodinách, jsou začleňovány krátkodobé projekty ( 
výtvarné soutěže), návštěvy kulturních a společenských akcí. 
Do vyučovacího předmětu Estetické činnosti a Výtvarná výchova jsou zařazena průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Environmentální 
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova 

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

 * předkládá žákům různé postupy v procesu učení, užívá různé způsoby a metody, podporuje vlastní 
tvorbu žáků 
 * rozvíjí schopnost plánovat, organizovat a hodnotit činnosti vzhledem k dosaženému cíli, vede žáky k 
sebehodnocení 
 * učí žáky vyhledávat informace z různých zdrojů 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 
 * podporuje týmovou spolupráci, ale i samostatnost 
 * podporuje originální a přijatelné způsoby řešení 
 * rozvíjí samostatnost a vede žáky k nejvhodnějšímu řešení výtvarného problému 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
 * podporuje vzájemnou komunikaci 
 * učí žáky vyjadřovat své myšlenky, názory, publikovat je a prezentovat v rámci třídy i školy 
 * poskytuje žákům prostor k jejich vlastnímu uměleckému projevu  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
 * rozvíjí týmovou spolupráci a skupinovou výuku 
 * rozvíjí vzájemný respekt, pomoc a ohleduplnost, a také zdravou míru sebeprosazování a sebedůvěry 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
 * zapojuje žáky do akcí podporující lidové tradice, jejich spolupodílení 
 * zapojuje žáky do společenského dění školy i obce 
 * rozvíjí pozitivní postoj k umění a kulturnímu dědictví 
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Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

2 2 2 2 2 10 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Jednou z priorit základního vzdělávání je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, aby tak vytvářeli co 
nejlepší podmínky pro zdraví, které je základním předpokladem pro aktivní  a spokojený život a pro 
optimální pracovní výkonnost. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Obsahem předmětu Tělesná výchova jsou činnosti, které postupují od spontánní pohybové činnosti k 
činnosti řízené a výběrové, , jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň zdatnosti, zařadit ji 
do denního režimu žáků, uspokojovat pohybové potřeby žáků,regenerovat síly. Důležitý je prožitek z 
pohybu. 
Tělesné výchově jsou věnovány 2 hodiny týdně v každém ročníku. 
Výuka probíhá v tělocvičně, za příznivého počasí v blízkém okolí školy nebo na venkovním hřišti. . Součástí 
výuky je i příprava žáků na sportovní soutěže, turnaje, které i sami pořádáme. Jedenkrát ročně vyjíždíme do 
školy v přírodě, kde realizujeme zvláště turistické a tábornické dovednosti.  
Do vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou zařazena průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. 

Integrace předmětů  Tělesná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
 * Vede žáky ke srozumitelnému, jasnému vyjadřování 
 * Uplatňuje individuální přístup k žákům 
 * Učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich úsilí o zvýšení zdatnosti 
 * Klade důraz na pozitivní vztah žáka k péči o své zdraví 
 * Oceňuje dovednosti žáků získaných mimo vyučování 
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Název předmětu Tělesná výchova 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- Podporuje týmovou spolupráci i samostatnost 
*Předkládá žákům k řešení úkoly z praxe 
* Podporuje originální a přijatelné varianty k pohybovým dovednostem 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
 * Rozvíjí jasnou a srozumitelnou komunikaci 
 * Podporuje vzájemnou přátelskou komunikaci ve skupině, třídě, škole, s jinými školami 
 * Učí žáky reagovat na pokyny druhých 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
 * Podporuje týmovou spolupráci 
 * Vyžaduje, aby žáci dodržovali dohodnutá pravidla chování 
 * Vede žáky k fair play 
 * Učí žáky vzájemné pomoci, toleranci, přátelství, ohleduplnosti 
 * Vytváří příznivou atmosféru podporující sebedůvěru žáka 
 * Podporuje účast žáků v soutěžích 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
 * Zapojuje žáky do sportovního dění školy, obce 
 * Potírá nezdvořilé a nepřijatelné způsoby chování 
 * Podporuje žáky, aby spoluvytvářeli pravidla chování, a aby je dodržovali 
 * Podporuje pozitivní postoj žáků k tradicím, sportu nejen naší země, ale i zemí ostatních 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
 * Spoluvytváří s žáky bezpečné prostředí 
 * Vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví 
 * Chválí žáky za kvalitně odvedenou práci, povzbuzuje k lepším výkonům 
 * Učí žáky hodnotit, sebehodnotit 

Poznámky k předmětu v rámci učebního Žáci se v průběhu docházky zúčastní povinného kurzu plavání na plaveckém bazénu (o jeho realizaci 
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Název předmětu Tělesná výchova 

plánu rozhodne ředitel školy dle finanční situace v daném školním roce)  

Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. 
Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel 
školy.  

Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout 
do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v rámci povinné školní 
docházky.“  
 
Do předmětu je zařazena Dopravní výchova a kurz dopravní výchovy pro žáky 3. -5. ročníku realizovaný ZŠ 
A. Kučery v Ostravě – Hrabůvce. 

    

 

 

Pracovní činnosti  

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

0 0 0 1 1 2 

    Povinný Povinný  

    

Název předmětu Pracovní činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií a vede žáky k získání 
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Vychází z konkrétních životních 
situací, zaměřuje se na praktické pracovní dovednosti a návyky, které jsou důležité pro uplatnění žáka v 
dalším životě a ve společnosti. Vytváří základ pozitivního vztahu k práci, jejím výsledkům, odpovědnosti a 
cílevědomosti.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 4 tematické okruhy: 
-práce s drobným materiálem 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Do školy s úsměvem od 1.9.2016  

38 

Název předmětu Pracovní činnosti 

důležité pro jeho realizaci) -konstrukční činnosti 
-pěstitelské práce 
-příprava pokrmů 
V 1. období (1.-3. ročník) je tento obor součástí integrovaného předmětu Estetické činnosti s časovou 
dotací 2 hodiny týdně. 
Ve 4.-5. ročníku už tvoří samostatný předmět s názvem Pracovní činnosti s časovou dotací 1 hod. týdně. 
Předmět je realizován především ve vyučovacích hodinách, k pěstitelským činnostem je možno využít 
pobytu v přírodě. Jsou začleňovány krátkodobé nebo dlouhodobé projekty (soutěže ve sběru starého 
papíru). 
Do vyučovacího předmětu Pracovní činnosti jsou zařazena průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova. 

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 

 Učí žáka plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 Povzbuzuje, motivuje a při hodnocení využívá převážně prvky kladné motivace, vede žáky k 
sebehodnocení   

 Předkládá žákům různé postupy v procesu učení, užívá různé metody a způsoby, podporuje 
tvořivost 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

 Vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a uměli je obhájit 

 Předkládá žákům k řešení úkoly i z praxe 

  Podporuje originální a přijatelné způsoby řešení 

Kompetence komunikativní: 

 Podporuje vzájemnou komunikaci 

  Učí žáky vyjadřovat své myšlenky, názory a publikovat je ( prezentace, soutěže) 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
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 Vede žáky ke vzájemné pomoci, toleranci a spolupráci 

 Rozvíjí u žáků schopnost zastávat při práci ve skupině různé role 

  Usiluje, aby žáci dodržovali dohodnutá pravidla chování 

Kompetence občanské: 

 Vede žáky k ochraně životního prostředí 

 Seznamuje žáky s pravidly chování a se základními právy a povinnostmi 

 Vede žáky ke spolupodílení na organizaci a účasti na akcích, které podporují lidové tradice 

Kompetence pracovní: 

 Seznamuje žáky se základy bezpečnosti práce a dodržováním hygienických pravidel při práci 

 Vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

  Vede žáka k volbě a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek 

 Učí žáka hodnotit svou práci i práci ostatních, její přínos 

 Seznamuje žáka s různými profesemi   
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Dodatek č. 1  

 

Název školního vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Do školy s úsměvem 

 

Škola:Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace 

 

Ředitelka školy:Mgr. Eva Paličková 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 

 

Dodatek č. 1  byl projednán  na pedagogické poradě a metodickém sdružení dne 29. 8. 2017 

 

a zapsán pod č.j.: ZŠPR/212/2017, spis. zn. 1.1/A10 

 

 

V  Ostravě- Proskovicích dne:  29. 8. 2017 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Mgr. Eva Paličková, ředitelka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

razítko školy 

 

Na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. května 2017, 

kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, se tímto dodatkem 

upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Do školy s úsměvem  

a uvádí se do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ve 

znění tohoto opatření od 1. 9. 2017 takto: 

 
1) Do předmětu Tělesná výchova se mezi očekávané výstupy RVP ZV pro 2. období 

doplňují další výstupy:  

„TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti  

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 

sebezáchrany a bezpečnosti“.  

 
2)  Do předmětu Tělesná výchova se doplňují očekávané výstupy ŠVP pro jednotlivé 

ročníky následovně:  
 

1.r. (TV-5-1-11) 

Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání. Osvojuje si v souladu s 

individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti. 
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2.r. (TV-5-1-11) 

Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání. Zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady základní plavecké dovednosti. 

 

3.r. (TV-5-1-11)  

Dodržuje hygienu plavání. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké 

dovednosti.  

(TV-5-1-12) 

Osvojuje si vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 

 

4.r.(TV-5-1-11) 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti.  

(TV-5-1-12) 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku. Zvládá 

v souladu s individuálními předpoklady prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 

 

3 )  Do kapitoly Učební osnovy – Tělesná výchova - Poznámky k předmětu 

v rámci učebního plánu se vkládá text: 

 
 Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích 

hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. O zařazení do ročníků 

rozhoduje ředitel školy.  

Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné základní plaveckou výuku dočasně 

přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v rámci povinné 

školní docházky.“  

 

 

 


