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2. Identifikační údaje
Oficiální název ŠVP:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem –
příležitost u nás dáme všem
Předkladatel:
Název školy:
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
Adresa školy:
Struhlovsko 1795
753 01 Hranice
Ředitel školy:
Mgr. Radomír Macháň
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Marie Hajdová
Kontakty:
telefon: 581 602 599, 581 650 150, 581 650 151, 581 650 152
fax: 581 602 600
e-mail: stru@stru.hranet.cz
www: http://www.stru.hranet.cz
IČ: 146 18 575
DIČ: CZ 146 18 575
IZO: 014 618 575
REDIZO: 600 146 375
Zřizovatel školy:
Název:
Město Hranice
Adresa:
Pernštejnské nám. 1
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Kontakty:
telefon: 581 828 111
e-mail: starosta@mesto-hranice.cz, mistostarosta@mesto-hranice.cz,
jmeno.prijmeni@mesto-hranice.cz
www: http://www.mesto-hranice.cz
Platnost dokumentu: od 1.9.2007 (6. verze od 1.9.2013)
Razítko
školy
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3. Charakteristika školy
3.1. Základní charakteristika školy
Škola byla zřízena usnesením Městského zastupitelstva v Hranicích s účinností od 1. července
1991 (MZ č. 107/91) jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Poslední platná verze
zřizovací listiny byla schválena dne 31. 10. 2009 Zastupitelstvem Města Hranice č. 828/2009 –
ZM 29 s účinností od 1. listopadu 2009. Upravuje mimo jiné i oblasti doplňkové činnosti, na
které má škola živnostenské oprávnění:
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1.-3. živnostenského zákona
 Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)
Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině ze dne 31.10.2009 s účinností od 1.9.2010 se změnil se
zřízením jednoho oddělení mateřské školy při škole základní název organizace na Základní školu
a mateřskou školu Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace a vymezení hlavního účelu
organizace na poskytování předškolního a školního vzdělávání a výchovy včetně uskutečňování
školního stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole a stravování vlastních
zaměstnanců.
Do sítě škol byla škola zařazena rozhodnutím MŠMT pod č.j. 6826/95-00 z 18.3.1996
a sdružuje:






Základní škola ........................
Mateřská škola ........................
Školní družina ........................
Školní jídelna ..........................
Školní jídelna – výdejna .........

kapacita: 850 žáků ......................
kapacita: 25 dětí .........................
kapacita: 180 žáků ......................
kapacita: 720 stravovaných .......
kapacita: 30 stravovaných .........

IZO: 014 618 575
IZO: 181 020 491
IZO: 120 200 864
IZO: 103 132 571
IZO: 181 020 505

Škola je členem Asociace školních sportovních klubů, je organizátorem sportovních soutěží pro
široké hranické okolí, aktivně se účastní všech sportovních soutěží.

3.2. Kde nás najdete
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3.3. Úplnost a velikost školy
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko je velká městská škola sídlištního typu,
postavená v roce 1983. Jedná se o panelovou budovu o pěti pavilonech.
Jsme úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 450 dětem z Hranic a okolí
v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka na 1. i na 2. stupni probíhá ve 2-3 paralelních třídách
v ročníku.
Škola má celkem 62 stálých zaměstnanců: 9 učitelek MŠ (z toho 1 na mateřské dovolené), 32
učitelů (z toho 3 na rodičovské dovolené), 3 vychovatelky ve školní družině, 9 pracovníků
provozu, 9 zaměstnankyň školní jídelny, 1 sezonní správce hřiště a areálu školy.
Škola se zaměřuje na poskytování kvalitního základního vzdělávání, na vybavení žáků širokým
spektrem znalostí a dovedností, kompetencí potřebných pro uplatnění žáků při dalším vzdělávání
na vyšších stupních škol i pro vzdělávání celoživotní. Vychází přitom i z dlouholeté tradice
zaměření na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů a rozšířenou výuku
tělesné výchovy. V současné době má v 7. až 9. ročníku druhého stupně po jedné třídě se
zaměřením a rozšířenou hodinovou dotací matematiky a v 9. ročníku jednu třídu se zaměřením a
rozšířenou hodinovou dotací tělesné výchovy. Cílem školy je nabídnout všem žákům možnost
dostatečné seberealizace s dostatečně širokou nabídkou zájmových školních i mimoškolních
aktivit.
Od školního roku 2007/2008, v souvislosti se zavedením ŠVP, začíná výuka prvního cizího
jazyka již v 1. ročníku, od 6. ročníku pak mají všichni žáci možnost volby a výběru druhého
cizího jazyka, od 8. ročníku je druhý cizí jazyk povinně volitelný. Kromě jazyků považujeme za
rovnocennou prioritu i počítačovou gramotnost našich žáků, tudíž v rámci ŠVP projdou všichni
žáci od 5. do 9. ročníku různými stupni vzdělání v této oblasti.

3.4. Umístění školy
Škola je typickou sídlištní panelovou budovou s velkými prostorami umístěná na okraji sídliště
Struhlovsko v klidné lokalitě s dobrou dopravní obslužností a v porovnání s ostatními hranickými
školami s vysokou dopravní bezpečností – ve značné vzdálenosti od frekventovaných ulic města.

3.5. Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky
Výuka probíhá ve 20 kmenových třídách a v 9 odborných učebnách (2 počítačové učebny,
2 učebny cizích jazyků, odborná učebna fyziky a chemie, odborná učebna přírodopisu
a zeměpisu, učebna pracovních činností, výtvarné výchovy, hudební výchovy, matematiky,
českého jazyka a dějepisu). Součástí školní budovy je pavilon tělesné výchovy s 2 tělocvičnami.
Škola má zřízena 3 oddělení školní družiny. Součástí školní družiny je i herna a výtvarná dílna.
V areálu školy je rovněž školní pozemek na výuku pěstitelských dovedností a travnaté hřiště a
sportoviště pro atletické disciplíny, hojně využívány při výuce tělesné výchovy, stejně jako i při
pohybových aktivitách školní družiny. Areál školního hřiště je po rekonstrukci vybaven
sportovištěm s umělým povrchem. Byla zbudována přírodní učebna s altánem a lavicemi. Pro
výuku přírodovědy vzniklo umělé jezírko.
Co se týče dalších materiálně-technických podmínek, stojí za zmínku vybavení dvou
počítačových učeben s internetovým připojením (65 ks PC, tiskárny, scannery, …), v odborných
učebnách jsou nainstalovány dataprojektory, škola je vybavena kvalitní audiovizuální technikou,
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všechny učebny jsou připojeny k počítačové síti s možností využívání internetového připojení.
K efektivní výuce v současné době napomáhá i 19 interaktivních tabulí a projektorů a školní
e - larningové prostředí.
V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, odborné učebny vždy po
dohodě s vyučujícími, stejně tak jako pobyt na čerstvém vzduchu v případě příznivého počasí
v atriu školy. Jsou jim k dispozici občerstvovací automaty s nealko nápoji a mléčnými výrobky.

3.6. Pedagogický sbor a akce školy
Pedagogický sbor tvoří 8 učitelek MŠ, 9 učitelů 1. stupně, 2asistenti pedagoga, 20 učitelů
2. stupně a 3 vychovatelky ŠD. Ve sboru je 7 mužů, 2 učitelé nemají požadovanou kvalifikaci.
Převážná většina předmětů je vyučována aprobovanými pedagogy.
Pedagogové každoročně vzájemně spolupracují na krátkodobých i dlouhodobých předmětových,
ročníkových i školních projektech.
Pořádáme kulturně-vzdělávací, ozdravné a sportovně zaměřené pobyty (školy v přírodě, lyžařské
kurzy apod.) a podporujeme nejen sportovní aktivity dětí (např. výuku plavání či kondiční
plavání).
Ve škole pracuje na velmi dobré úrovni žákovská samospráva tvořená zástupci žáků všech tříd
od 5. do 9. ročníku. Prostřednictvím žákovské samosprávy se žáci podílejí na chodu a řízení
školy, na připomínkování a tvorbě základních dokumentů jako je např. školní řád. Dále
organizují soutěže a připravují krátkodobé projekty či pravidelný sběr papíru.
Tradicí se již staly i zahraniční výjezdy žáků. Již pravidelně se uskutečňují poznávací zájezdy do
Anglie, Rakouska.
V rámci tematických celků v jednotlivých předmětech organizujeme různé besedy, soutěže,
exkurze a výlety, které zajímavým způsobem doplňují učivo a spolupodílejí se na utváření
a utužení třídních kolektivů. Také se pravidelně uskutečňují návštěvy divadel, koncertů
a filmových představení.
Na 1. a 2. stupni i ve školní družině celoročně aktivně pracují zájmové útvary, kroužky.
Škola je členem Asociace školních sportovních klubů.
Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení
a chování (SVPUCH). Integrovaní žáci navštěvují dyslektická cvičení a dle doporučení pracují
podle individuálního plánu. Jejich vzdělávání koordinuje a kontroluje speciální pedagog ve
spolupráci s pracovníky PPP Přerov, pobočka Hranice. Formou kroužku nabízíme i možnost
nápravy logopedických obtíží.

3.7. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Škola je zapojena do sítě škol M. R. K. E. V. (metodika a realizace komplexní ekologické
výchovy). Environmentální výchova je realizována také v projektu Recyklohraní (recyklace
odpadu na škole). Na 1. stupni se účastníme projektu Zdravé zuby.
Škola spolupracuje se zahraničními školami v rámci projektu partnerství Comenius a
s partnerskou školou Rydultowo z Polska.
Škola pracuje na projektech „EU – peníze školám“, "Hledání nové cestičky k výuce
matematiky", „Při šustění listů a zpěvu ptáků i učení jde lépe“, je partnerem Ochrany fauny ČR
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v projektu „evvoluce“, je zapojena do školního recyklačního programu „Recyklohraní“, je
držitelem certifikátů „Aktivní škola“ a „Rodiče vítáni“.

3.8. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Škole se daří velmi dobře spolupracovat s rodiči při řešení výchovných i vzdělávacích problémů.
Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na
třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů
(zákonných zástupců), mohou se k nim vyjadřovat. Připravujeme i využití webové aplikace
programu BAKALÁŘI. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Dny otevřených dveří.
Rodiče mohou školu navštívit nejen v době konzultačních dnů a třídních schůzek, při dnech
otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost, ale kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím.
O činnosti školy je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy či články
v regionálním tisku, místní televizi či dalších médiích.
Ve škole pracuje velmi dobře výchovný poradce, který pomáhá rodičům i žákům nejen při
rozhodování nad volbou následného studia a povolání, ale ve spolupráci se speciálním
pedagogem také s programy na pomoc dětem s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení
a ve spolupráci s metodikem prevence vytváří též podmínky pro realizaci aktivit na potlačování
nebezpečných sociálně-patologických jevů (drogy, šikana atd.)
Den otevřených dveří plný dílen a sportovních soutěží pořádá škola i pro mateřské školy z okolí.
Při škole pracuje Sdružení rodičů, které pomáhá při přípravě, organizaci a spolufinancování
školních i mimoškolních aktivit pro žáky školy. Každoročně také organizačně zajišťuje školní
večírek.
Od 1. ledna 2006 spolupracuje škola se Školskou radou, která vznikla na základě § 167 a §168
zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). Spolupráce je velmi vstřícná a konstruktivní.
Školská rada se pravidelně schází a je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích
vzdělávání, koncepčních záměrech a dalším rozvoji školy. Schvaluje a vyjadřuje se k výroční
zprávě o činnosti i hospodaření školy, k rozpočtu školy.
Škola velmi úzce spolupracuje se svým zřizovatelem, se všemi jeho odbory, s Městskou policií,
Policií ČR i vojenskou jednotkou, kteří pomáhají při organizaci a uskutečnění různých školních
i mimoškolních akcí, besed, exkurzí.
Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s hranickou pobočkou
PPP Přerov, která sídlí v budově DDM Hranice a zajišťuje nejen potřebná vyšetření, ale i
metodickou pomoc a konzultace. V řešení problematiky sociálně znevýhodněných žáků je velmi
přínosná a prospěšná spolupráce s oddělením sociálních věcí.
V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městským kulturním střediskem a Městskou
knihovnou. Velmi dobrá spolupráce je i se ZUŠ Hranice, kterou navštěvuje řada našich žáků.
V oblasti sportovní je výrazná spolupráce prakticky se všemi sportovními oddíly ve městě,
především pak s fotbalisty, házenkáři, judisty, atlety.
Dalšími partnery školy jsou sponzoři, kteří pomáhají finančně i materiálně podpořit kvalitu
vzdělávacího procesu a zlepšit vybavenost a vzhled interiérů školy.
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4. Charakteristika ŠVP
4.1. Zaměření školy
Cílem školy je vychovávat všeobecně vzdělané osobnosti. Výsledkem je žák, který v průběhu
základního vzdělávání získá komplexní „výbavu“ klíčových kompetencí, která mu umožní
efektivněji jednat a lépe využít všeho, čemu se naučil. Absolvent připravený k úspěšnému
složení přijímacích zkoušek a ke studiu na středních školách, který:
 bude vybaven souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých
pro další osobní rozvoj (schopností samostatného osvojování si nových poznatků, zažitými
zodpovědnými studijními a pracovními návyky a motivací pro celoživotní vzdělávání pravidelná příprava, systematičnost, schopnost samostudia, zájem o obor, schopnost plánovat
svůj čas, zdravá životospráva);
 bude zvládat minimálně základní učivo dané standardem základní školy (čtení, psaní,
počítání, základní znalosti jednotlivých oborů, základy cizího jazyka) tak, aby jeho obsah
uměl uvědoměle přiřazovat k běžným denním činnostem a mohl z něho v denních situacích
čerpat;
 získá nejen vědomosti (základní všeobecný přehled o světě) ale především praktické
dovednosti do svého budoucího studia a zaměstnání;
 zvládne základní techniky práce s textem (bude se orientovat v literatuře), informacemi
a informačními médii i základy práce s technickými prostředky (klávesová gramotnost,
praktické využívání informačních a komunikačních technologií - ICT);
 bude umět analyzovat společenské jevy a zaujímat uvážlivé postoje;
 bude běžně operovat s obecně užívanými termíny, pojmy, znaky a symboly, znát vztahy
mezi nimi, uvádět věci do souvislostí, propojovat do širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí a na základě toho vytvářet komplexnější pohled na přírodní, společenské
a sociokulturní jevy;
 bude samostatně jednat a řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, sledovat vlastní
pokrok při zdolávání řešení problémů, analyzovat řešení a osvědčené postupy aplikovat při
řešení obdobných nebo nových problémových situací;
 bude schopen účinně komunikovat - formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory
v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním
projevu;
 bude rozumět základním principům, na nichž spočívají zákony a společenské normy,
jednat čestně, dodržovat etiku v jednání (slušné chování ke spolužákům, vstřícnost, respekt
a úcta k druhým) a být si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu (vztahy mezi
žáky, vztahy k rodičům a učitelům), být asertivní, nepostrádat pokoru, tolerovat názory
druhých, mít úctu k věcem kolem sebe;
 bude se rozhodovat zodpovědně podle dané situace, chápat podstatu, cíle a rizika
přijatých řešení, mít pocit zodpovědnosti za své činy, poskytovat dle svých možností účinnou
pomoc; umět spolupracovat ve skupině, umět se v ní uplatnit a zároveň respektovat přínos
ostatních členů;
 bude respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví, chápat ekologické
souvislosti a základy ochrany přírody;
 bude rozvíjet své kreativní myšlení, fantazii a zvídavost, mít rozvinuté volní vlastnosti
nejen pro celoživotní vzdělávání (píle, ctižádostivost, trpělivost, vytrvalost, odpovědnost),
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orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění svých záměrů a k jejich
realizaci; bude fyzicky zdatný.
Škola ve své profilaci nezapomíná ani na dlouholetou tradici rozšířeného vyučování matematiky
a přírodovědných předmětů a tělesné výchovy. I nadále bude dle možností a zájmu nabízet
možnost výuky ve třídách se zaměřením a zvýšenou hodinovou dotací v těchto oblastech.
Zároveň ve všech typech tříd (tzn. „humanitní, sportovní i matematické“) zaměřujeme svou
pozornost na výuku cizích jazyků, prvního cizího jazyka (přednostně jazyka anglického) již od
první třídy, s následnou možností výběru výuky druhého cizího jazyka z nabídky jazyka
německého, francouzského, ruského (eventuálně anglického) od třídy šesté.
Druhou stěžejní oblastí, na kterou se zaměřujeme, je počítačová gramotnost a výuka dokonalých
uživatelských znalostí při každodenním využívání moderních informačních a komunikačních
technologií, jako zdroje získávání informací, ale také prostředku jejich zpracování a prezentace.
Tak aby informační technologie nebyly cílem, ale prostředkem pro zkvalitnění a usnadnění výuky
a prezentace znalostí, tak aby při přechodu na vyšší stupně škol dokázali naši žáci bez problémů
s informačními a digitálními technologiemi pracovat, aby je dokázali smysluplně využívat.

4.2. Výchovné a vzdělávací strategie školy
4.2.1.

Kompetence – k učení

 Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
a) Používáme často metody aktivního učení, kterými motivujeme žáka ke snaze být
nakloněn dalším příležitostem získávat nové zkušenosti.
 Žák volí vhodné metody pro efektivní učení, řídí si vlastní učení a je motivován
pro další studium a celoživotní učení.
b) Vedeme žáky k seberealizaci nabídkou školních akcí.
 Žák projevuje ochotu věnovat se vlastní seberealizaci.
c) Využíváním poznatků z praktického života, mezipředmětových vztahů vedeme žáky
k pochopení proč a k čemu se dané věci učí.
 Žák si uvádí věci do souvislostí vytváří si komplexnější pohled na jevy kolem
sebe.
d) Čtením s porozuměním, prací s textem umožňujeme žákovi pracovat s obecnými
termíny a znaky a uvádět věci do souvislostí.
e) Pracujeme s metodami, které umožňují žákovi zapojit co nejvíce smyslů.
f) Umožňujeme zabývat se diskuzemi a aktivními metodami učení důležitými
a aktuálními problémy podle potřeb a zájmů žáků.
 Žák získané informace třídí, posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití
v budoucnosti.
g) Při procesu učení tvoříme a se žáky formulujeme jasná a srozumitelná kritéria
hodnocení, v procesu sebehodnocení žáka diskuzemi vedeme žáka ke spoluúčasti na
vytváření kritérií a jejich vyhodnocování.
 Žák posuzuje vlastní pokrok a plánuje si ve spolupráci s vyučujícím, jak své
učení zdokonalit.
4.2.2.

Kompetence – k řešení problémů

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
a) Ve vhodných oblastech vzdělávání pro vnímání nejrůznějších problémových situací
používáme netradiční úlohy.
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Žák se účastní olympiád, soutěží, hodnotících testů, řešení modelových situací
a rozvíjí své schopnosti tvořivě myslet a logicky uvažovat.
b) Motivujeme žáka volbou metod a forem práce k hledání řešení problémů.
 Žák propojuje dříve nabyté zkušenosti s novými a vytváří si ucelený náhled na
daný problém a možnosti jeho řešení.
c) Vedeme žáky dle jejich možností a při vhodných příležitostech k aktivnímu podílu na
všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení
 Žák se učí organizačním schopnostem, využívá své zkušenosti k seberealizaci
v učebním procesu, učí se kriticky myslet, obhájit svá rozhodnutí a uvědomit si
svou odpovědnost.


4.2.3.

Kompetence – komunikativní

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
a) Rozvíjíme u žáka schopnosti tvořivě myslet, vyjadřovat myšlenky a názory
v logickém sledu využíváním aktivit souvisejících s praktickým životem.
 Žák se učí při dramatizaci, diskuzi, řešení modelových situací naslouchat,
vhodnou formou argumentovat, respektovat názor druhého, obhajovat své
názory.
b) Při výuce volíme vhodný výběr textů, pracujeme s obrazovým materiálem
a využíváme informační technologie
 Žák se učí číst s porozuměním, vybírat a hodnotit a třídit získané informace,
pracovat s informační technikou, rozumí různým typům textu, obrazových
materiálů.
c) Pro spolupráci s ostatním lidmi zařazujeme do vyučování i používání neverbálních
prostředků.
 Žák při komunikaci s ostatními vyjadřuje myšlenky slovně ústně i písemně, ale
používá i mimiku a gesta.
4.2.4.

Kompetence – občanské

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
a) Vytváříme takovou atmosféru ve třídě, v níž se žák učí ohleduplnosti, respektování
ostatních, má možnost a dostatek prostoru pro vyjádření svých názorů.
 Žák se učí naslouchat druhým, akceptovat názory učitele i spolužáků, učí se
slušnou formou vyjadřovat, učí se hledat vhodné formy pomoci. Žák využívá
vytvořených podmínek pro osobní rozvoj.
b) Pomocí vzdělávacích témat a aktuálních situací vedeme žáky k poznávání kultury
vlastní i jiných národů k hledání odlišností i spojujících prvků
 Žáci vyhledávají a poznávají a analyzují charakteristické znaky národů.
Zúčastňují se dle svých zájmů soutěží a besed.
 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
c) Využíváme
metody a formy, které podporují u žáků vnitřní motivaci
k zodpovědnému jednání (modelové situace – tvorba pravidel, respektování autorit,
rozhovor, divadlo…)
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Žák se učí dovednostem – výběr oblečení, znalost prostoru, pravidel, které
jsou předpokladem k zodpovědnému jednání.
d) Vlastním příkladem pedagoga vedeme žáka k prezentaci svých názorů a k aktivní
účasti ve školním životě.
 Žák rozvíjí své zájmy a potřeby a svou aktivitou v oblasti individuálních
zájmů prezentuje sebe a školu.
 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný
e) Učíme žáky stupňováním náročnosti požadavků poznávat jejich fyzické a duševní
možnosti , vytváříme psychohygienické podmínky pro zdravý vývoj žáků podle
právních norem a specifik života školy
f) Diskuzí se žáky podporujeme rozvoj jejich estetického cítění
g) Učitel průběžně diagnostikuje a vyhodnocuje vzájemné sociální vztahy v kolektivu,
podle závažnosti reaguje a hledá východiska
 Žák hledá a očekává podporu rodičů, pedagogů a spolužáků, vytváří si vztah
důvěry k učiteli, k třídnímu kolektivu.
h) V rámci osobního přístupu pedagoga hledáme cesty k odpovědnému přístupu žáka
k sobě i ke kolektivu.
 Žák se zapojuje do týmové práce, učí se zaujmout stanovisko, zvažovat, dávat
do souvislostí, obhajovat, pochválit a provádět kritiku – kladnou i zápornou.


4.2.5.

Kompetence – sociální a personální

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
a) Plánovitým výběrem metod vedeme žáky k postupnému získávání zkušeností
v oblasti spolupráce.
 Žák se učí spolupracovat, diskutovat, naslouchat, snaží se porozumět a vhodně
reagovat, dohodnout se, organizovat činnost.
b) Vytvářením kritérií hodnocení k dané činnosti vedeme žáky k uspokojení ze svých
úspěchů i k ocenění práce druhých.
 Žák se učí těšit z výsledků své práce a učí se být hrdý na úspěchy svého okolí,
radovat se z pěkného prostředí.
 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
c) Používáním modelových situací procvičujeme reakce žáků na danou životní situaci,
podporujeme vytváření vztahů mezi žákem a učitelem a žáky vzájemně
 Žák poznává a učí se hodnotit své reakce na vzniklou situaci, kterou má
možnost si sám prožít. Učí se vzájemné toleranci a pozitivním vztahům
v kolektivu.
d) Motivujeme žáky zajímavou přípravou akcí pro své spolužáky, pro děti v mateřských
školách a pro veřejnost.
 Žák prezentuje výsledky své práce před veřejností a zároveň si vytváří vazbu
k ostatním lidem, ke své škole, ke svému městu.
e) Nabízíme žákům projekty v oblasti protidrogové prevence, projekty zaměřené na
vztahy v kolektivu třídy a projekty z oblasti environmentální výchovy.
 Žák se zapojuje do projektů. Učí se základní principy, na nichž spočívají
zákony a společenské normy. Získává smysl pro tradice, kulturní a historické
dědictví.
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Kompetence – pracovní

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní
životní a profesní orientaci
a) Výběrem aktivit podporujících rozvíjení zájmů žáka jej vedeme k poznávání svých
reálných možností a k sebehodnocení, nabízíme zájmové činnosti a volitelné
předměty, kterými pomáháme žákům při jejich profesní orientaci
 Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje, dodržuje pravidla
a přizpůsobuje se novým pracovním podmínkám.
b) Seznamujeme žáky s možnostmi uplatnění, zařazováním témat k volbě povolání
 Žák využívá znalosti i dovednosti v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na
budoucnost
c) Spolupracujeme s oddělením sociální prevence, městskou policií, učíme žáky
pravidlům bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti osobní
 Žák se učí chránit zdraví své i druhých.
d) Nabízíme žákům možnost využití školní knihovny, videotéky, přístupu k Internetu
e) Reagujeme na aktuální společenské a politické situace

4.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
4.3.1.

Rozdělení žáků se vzdělávacími potřebami

a) žáci se zdravotním postižením
 postižení tělesné, zrakové, sluchové, mentální, autismus, vady řeči, souběžné
postižení více vadami
b) žáci se zdravotním znevýhodněním
 vývojové poruchy učení a chování
c) žáci se sociálním znevýhodněním
 jsou žáci z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného než žáci
z majoritní populace. Hlavní problém spočívá v nedostatečné znalosti
vzdělávacího jazyka (nutné i seznamování s českým prostředím, jeho
kulturními zvyklostmi a tradicemi )
 zajišťujeme získání informací pro budování své vlastní identity (tj. informace
o historii, kultuře a tradicích jejich národností)
 dlouhodobým cílem je ochrana minoritní kultury žáků, jejich integrace,
podpora jejich úspěšnost
Vzdělávání realizujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Jsou uplatňovány
kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod (s modifikovanými
metodami používanými ve vzdělávání běžné populace). Tyto metody nacházejí uplatnění
při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, při zlepšování sociální
komunikace. Nutná je odborná připravenost pedagogických pracovníků, podnětné
a vstřícné školní prostředí. Tomu napomáhá i přítomnost a metodická pomoc speciálního
pedagoga. U žáků se rozvíjí jejich vnitřní potenciál, směřuje k celoživotnímu učení,
odpovídajícímu pracovnímu uplatnění. A to vše podporuje jejich integraci sociální.
Neodmyslitelnou a velmi důležitou součástí jsou současně kompenzační a didaktické
pomůcky, speciální učebnice, výukové programy.
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Pomoc naší škole (se souhlasem zákonných zástupců žáka) poskytují také pedagogickopsychologická poradna, speciální pedagogické centrum, střediska výchovné péče, odborní
pracovníci školního poradenského pracoviště (speciální pedagog, preventista sociálněpatologických jevů, výchovný poradce).
Určení pedagogičtí pracovníci pracují se žáky podle individuálního vzdělávacího plánu
a dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny. S obsahem individuálního
vzdělávacího plánu a s postupy práce jsou seznámeni rodiče, třídní učitelé i ostatní
vyučující.
4.3.2.

Podmínky pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením

a) uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka
b) umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků dle doporučení
specialistů
c) uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci
činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky ( ve všech předmětech, ve
kterých se postižení projevuje)
d) zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků
vzdělávání a to ve všech předmětech , ve kterých se zdravotní postižení projevuje
e) provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí
f) spolupracovat se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními
a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby
spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních
vzdělávacích plánů)
g) spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením
a zdravotním znevýhodněním
h) podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky
4.3.3.

Podmínky pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním

Vycházíme ze zákona č. 561/ 2004 a z vyhlášky č. 73/2005
Při diagnóze specifické poruchy učení postupujeme následovně:
a) seznámíme všechny pedagogy s poruchou žáka a s jejími specifiky
b) dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny
pravidelných schůzek (zpravidla jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky
častější
c) vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev
d) vypracujeme individuální vzdělávací plán
e) seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení
f) zajistíme žákovi potřebné pomůcky
g) zajistíme docházení žáka do reedukačních kroužků, zřízených při škole
Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení:
a) kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků
b) podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky
neporovnávat s ostatními
c) dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa
d) odstranění rušivých vlivů při práci
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e) navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci
f) vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný
g) zařazování relaxačního cvičení
Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci
jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru,
poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě
specifické poruchy učení jejich dítěte.
4.3.4.

Podmínky pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově
odlišného. Hlavní problémem bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka.
Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka,
seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se
školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude
vycházet z jejich původního prostředí.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
4.3.5.

individuální nebo skupinová péče
případná pomoc asistenta pedagoga
nižší počet žáků ve třídě
odpovídající metody a formy práce
specifické učebnice a materiály
pravidelná komunikace se zpětnou vazbou
vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí
spolupráce s rodinou, s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním
pracovníkem, případně s dalšími odborníky
Individuální vzdělávací plán

Součástí dokumentace všech výše uvedených specifik žáků je Individuální vzdělávací plán
(IVP). Je vypracovaný pro celoroční práci se žákem ve spolupráci pedagoga určeného pro
práci se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálního pedagoga, psychologa
(posouzení PPP), třídního učitele, ředitele školy, se souhlasem zákonného zástupce, příp.
sociálního pracovníka, doplněný zápisem o vyšetření z PPP. IVP je také průběžně
konzultován se zákonným zástupem s cílem sjednotit vzdělávací postupy ve škole a při
domácí přípravě. Informace od zákonného zástupce jsou také potřebnou zpětnou vazbou pro
určeného pedagoga.

4.4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Mimořádně nadaní žáci jsou žáci dosahující výkonu nad rámec běžného průměru populace; žák
disponuje jedním i více druhy nadání.
Je nutno vyhledávat tyto žáky i mezi žáky s vývojovou poruchou učení nebo chování, s tělesným
handicapem, z odlišného kulturního a znevýhodňujícího sociálního prostředí (největší pomoc
přichází od psychologů z PPP).
4.4.1.

Specifika mimořádně nadaných žáků

a) žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky
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b) problematický přístup k pravidlům školní práce
c) tendence vytváření vlastních pravidel
d) sklon k perfekcionismu a s tím souvisící způsob komunikace s učiteli, který může být
i kontroverzní
e) vlastní pracovní tempo
f) vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu
g) malá ochota ke spolupráci v kolektivu
h) rychlá orientace v učebních postupech
i) záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi
v oboru, přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním
j) kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů
k) vhled do vlastního učení
l) zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve
vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte
m) potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí
Pro tyto žáky vytváříme pozitivní klima, je nutné dostatečné vnímání okolí ke specifikům
žáka.
4.4.2.

Možné pedagogicko-organizační úpravy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

individuální vzdělávací plány
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
zadávání specifických úkolů
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností na
straně žáka
g) účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky
Rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje Individuální vzdělávací plán, jakožto
závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka.
a)
b)
c)
d)

odráží specifika daného žáka v oblasti kognitivní, afektivní, motorické a sociální
průběžně je upravován v souladu s jeho vzdělávacími potřebami
zohledňuje závěry psychologické diagnostiky
následná poradenská péče o žáka je koordinována a zajišťována pedagogickými
pracovníky školy
e) jeho součástí je harmonogram i následné zhodnocení plánovaných opatření
f) realizátory procesu vzdělávání IVP je učitel, koordinátor tvorby ŠVP a učitelé, kteří
plán vytvářejí
g) odpovědnost za kvalitu IVP má ředitel školy
Využívají se zejména postupy:
a) Obohacování učiva
 Cíl – učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace.
 Je nutno vzít v úvahu přiměřenost věku žáka.
 Respektuje 3 základní roviny:
 rozšiřování učiva,
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Telefon/fax: 581 602 599/581 602 600

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

© Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

Strana č. 17

 prohlubování učiva,
 obohacování učiva.
 Je důležitá pestrost jeho didaktického zpracování, výukových metod, využívání
komplexních metod, práce s texty, s médii. Přístup k informacím též
zprostředkují školní knihovna, multimediální technika, možnost návštěvy
exkurzí, přehlídek, soutěží.
b) Akcelerace učiva
 Základními variantami jsou:
 předčasný vstup do vzdělávacího procesu daného stupně vzdělávání,
 urychlení procesu vzdělávání nadaného žáka.
 Současně je umožněn návrat do původní třídy, pokud se přestup ukáže jako
nevhodný.
4.4.3.

Vedení dokumentace

Záznam provádí odpovědný pedagogický pracovník školy, obvykle třídní učitel ve
spolupráci se speciálním pedagogem, učitelem koordinátorem tvorby ŠVP, výchovným
poradcem, učitelem příslušného předmětu.
4.4.4.

Zjišťování mimořádného nadání

Identifikaci nadaných dětí provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci s rodinou.
Kontrolní vyšetření provádí školské poradenské zařízení jedenkrát v průběhu školního
roku. Při akceleraci žáka se doporučuje vynechání maximálně 2 studijních ročníků
v průběhu studia.

4.5. Začlenění průřezových témat
4.5.1.

Tematické okruhy průřezového tématu osobnostní a sociální výchova

Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou
zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné
zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí
ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky,
prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o živá setkání dotýkající se osobní existence, je třeba
počítat s tím, že na různé věci budou mít žáci různé názory, že se může objevit odmítání
témat či technik, ostych, případně, že některé hry tzv. "nevyjdou". Právě tyto okamžiky
však bývají v Osobnostní a sociální výchově velmi užitečné, neboť nabízejí příležitost
k přemýšlení o tom, co se děje.
Osobnostní rozvoj
 Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti
pro učení a studium
 Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj
informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co
o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně
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samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané
sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace
vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení
a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích;
dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové
zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání
pomoci při potížích
Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů,
originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti „dotahovat“ nápady
do reality), tvořivost v mezilidských vztazích

Sociální rozvoj
 Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti
vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí
 Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy,
empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská
práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou
dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
 Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního
naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz
řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti
(monologické formy - vstup do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho
pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování,
odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů,
vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní
komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená
a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci
 Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci
(seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od
vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich
myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
(jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení
a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro
etické zvládání situací soutěže, konkurence
Morální rozvoj
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů
a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy
v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku
předmětů, problémy v seberegulaci
 Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot
a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu
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odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající
a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování
v eticky problematických situacích všedního dne
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Osobnostní a sociální výchova

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

AJ, NJ , M,Vv,
ČJ,Pč,Hv

AJ, NJ, M,Vv,ČJ
Pč ,PRV

AJ, NJ, M,ČJ,Pč
vv,PRV

AJ, NJ, M, Vv,Pč,
ČJ, Vl

AJ, NJ,
M,Vv,Pč,Hv

OSV 1

Rozvoj schopnosti poznání

OSV 2

Sebepoznání a sebepojetí

Tv,Hv

Tv

AJ, PRV, Tv

AJ, ČJ, Tv

AJ, NJ, Tv, Př

OSV 3

Seberegulace a sebeorganizace

AJ, M,

AJ, M, PRV

AJ, M, PRV

AJ, M,ČJ, Tv

AJ,Pč, Tv

OSV 4

Psychohygiena

Pč,Vv, PRV,
Tv,Hv

M,Pč, Tv,Hv,
PRV

Pč,Vv, Tv. PRV

Pč,Vv, Tv

Pč,Vv, Tv, Př

OSV 5

Kreativita

Vv,Pč,Hv

Vv,ČJ,Pč

Pč,Vv

Vv,Pč

NJ, M,Pč,Vv

OSV 6

Poznávání lidí

ČJ,Vv, PRV,Hv

M,ČJ,Vv

M,Vv

Vv

Vv

OSV 7

Mezilidské vztahy

ČJ, Tv, PRV

Vv, PRV,Tv

ČJ, Tv, PRV

Vv, ČJ, Tv,

Vv, Tv, Př

OSV 8

Komunikace

AJ,ČJ,PRV,
Tv,Hv

AJ, ČJ, Tv,Hv

AJ, NJ,Pč, Inf,
Tv,Hv

OSV 9

Kooperace a kompetice

M

M

ČJ

OSV 10

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

M,ČJ

M,ČJ, PRV

M, ČJ

M

OSV 11

Hodnoty, postoje, praktická etika

Tv, PRV

Tv

Tv

Tv, Vl

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

ČJ, Tv,Hv

Telefon/fax: 581 602 599/581 602 600

Tv

M,ČJ,
PRV, Tv

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Strana č. 21

© Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

6. ročník

Osobnostní a sociální výchova

7. ročník

8. ročník

OSV 1

Rozvoj schopnosti poznání

AJ,ČJ, F, Hv, NJ, Ov,
Př, Vv, Z, Inf, M, PČ,
ZŘV

OSV 2

Sebepoznání a sebepojetí

AJ, DCJ, Hv, NJ, Vv,
PČ, ZŘV

DCJ, ČJ, Hv, NJ, Ov,
VkZ, Vv, PČ, ZŘV

Hv, NJ, Ov, VkZ, PČ,
ZŘV

ČJ, NJ, Ov, VkZ, , PČ,
ZŘV

OSV 3

Seberegulace a sebeorganizace

AJ, ČJ, DCJ, PČ, ZŘV

DCJ, ČJ, Ov, VkZ, M,
PČ, ZŘV

AJ, ČJ, DCJ, VkZ, M,
PČ, ZŘV

AJ, ČJ, F, Ov, VkZ, M,
PČ, ZŘV

OSV 4

Psychohygiena

AJ, Ov, ZŘV

Ov, VkZ, M, ZŘV

VkZ, ZŘV

VkZ, M, PČ, ZŘV

OSV 5

Kreativita

Hv, NJ, ČJ, Vv, Inf,
PČ, ZŘV, Tv

Hv, NJ, Vv, Inf, PČ,
ZŘV, Čj, Tv

Hv, NJ, ČJ,Vv, Inf, M,
PČ, ZŘV, Tv

NJ, ČJ, Vv, Z, Inf, M,
PČ, ZŘV, Tv

OSV 6

Poznávání lidí

Hv, PČ, ZŘV

Hv, Ov, ČJ, PČ, ZŘV

Hv, PČ, ZŘV

AJ,Hv, PČ, ZŘV,Čj

OSV 7

Mezilidské vztahy

Hv, Ov, PČ,Čj

Hv, Ov, VkZ, PČ,Čj

D, VkZ, PČ,Čj

Ov, PČ,Čj

OSV 8

Komunikace

AJ,ČJ, DCJ, Hv, NJ,
Vv, Inf, Tv

AJ, ČJ, DCJ, D,Hv,
NJ, VkZ, Tv

AJ, ČJ, DCJ,Hv, NJ,
VkZ, Vv, Tv

AJ, ČJ, DCJ, D, NJ,
VkZ, Vv,Hv, Tv

OSV 9

Kooperace a kompetice

F, ČJ, Př, Vv, Z, PČ,
ZŘV, Tv

ČJ, D,Hv, VkZ, PČ,
ZŘV, Tv

F, ČJ, D,Hv, VkZ, Př,
Vv, Ch, PČ, ZŘV, Tv

F, ČJ, Vv, Z,Hv, PČ,
ZŘV, Tv

OSV 10

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Ov, ČJ, M, PČ

F, ČJ, Ov, M, PČ

F, ČJ, VkZ, M

ČJ, Ov, VkZ, M

OSV 11

Hodnoty, postoje, praktická etika

Z, Inf

Vv

ČJ, D,Hv, VkZ, Př,Vv

ČJ, D, VkZ,Vv,Hv

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Telefon/fax: 581 602 599/581 602 600

AJ, ČJ, DCJ, F, D,Hv, AJ, ČJ, DCJ, F,Hv, NJ,
NJ, Ov, Př, Vv, Inf, M, Př, Vv, Inf, M, Ch, PČ,
PČ, ZŘV
ZŘV

9. ročník
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Vv, Z, Inf, M,Hv, Ch,
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Tematické okruhy průřezového tématu výchova demokratického občana

Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení
demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků –
budoucích dospělých občanů – v životě demokratické společnosti. Při jejich realizaci je
užitečné vycházet z reálných životních situací a doporučené obsahy tematických okruhů
co nejvíce vztahovat k životní zkušenosti žáků.
 Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství
a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve
škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním
životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity;
spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
 Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti
(jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za
své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina
základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana
v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického
politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy
soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace
a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů)
 Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy
a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec
jako základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie
jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie
fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam
Ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů
a problémů v osobním životě i ve společnosti

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Telefon/fax: 581 602 599/581 602 600
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Výchova demokratického občana

1. ročník

2. ročník

4. ročník

PRV

Vl

NJ, PRV

NJ,

5. ročník

VDO 1

Občanská společnost a škola

VDO 2

Občan, občanská společnost a stát

VDO 3

Formy participace občanů v politickém životě

Vl

VDO 4

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

Vl

Výchova demokratického občana

M

3. ročník

NJ,

6. ročník

7. ročník

8. ročník

Ov, PČ

Ov, VkZ, PČ

VkZ, PČ

D,Hv, Ov, Z

Hv, Ov, Vv, Z

ČJ, D,Hv, Ov, Z

ČJ, D, Ov,Hv

Ov

Ov

D

D, Ov

D, Ov

VDO 1

Občanská společnost a škola

VDO 2

Občan, občanská společnost a stát

VDO 3

Formy participace občanů v politickém životě

Ov

VDO 4

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

D, Z

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Telefon/fax: 581 602 599/581 602 600

Vl

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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9. ročník
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4.5.3. Tematické okruhy průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech

Tematické okruhy průřezového tématu podněcují zájem žáků o Evropu a svět
a zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného prostředí, měnícího se
v čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svůj život.
Prostřednictvím tematických okruhů si žáci zpřesňují obraz Evropy, uvědomují si
souvislosti řešení běžných situací občana s globálními problémy a možnosti utváření své
vlastní životní perspektivy v evropském a globálním prostoru.
 Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu;
naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky
a tradice národů Evropy
 Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa
a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život
Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých
Evropanů
 Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské
historie; Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři
svobody a jejich dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje;
mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Telefon/fax: 581 602 599/581 602 600

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
VMEGS 1

Evropa a svět nás zajímá

VMEGS 2

Objevujeme Evropu a svět

VMEGS 3

Jsme Evropané

1. ročník

NJ

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
VMEGS 1

Evropa a svět nás zajímá

VMEGS 2

Objevujeme Evropu a svět

VMEGS 3

Jsme Evropané

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

AJ

AJ,Pč, PRV

AJ,Pč, ČJ,Hv,Vl

AJ, ČJ, Inf,Hv,Vl

Pč

Pč,Vl

M,Pč

NJ

NJ

NJ, Vl

NJ

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

AJ, ČJ, DCJ, D,Hv,
Ov, PČ, Tv

Hv, Ov, Z, PČ,Čj, Tv

DCJ,Hv, Z, PČ, Tv

AJ, DCJ, Ov, M,Hv, Tv

Ov, Z

Ov

Z

Ov

NJ

D,Hv, NJ

ČJ, D,Hv, NJ, Z

D, NJ, Ov, Vv, Z,Hv,Čj

Telefon/fax: 581 602 599/581 602 600

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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4.5.4. Tematické okruhy průřezového tématu multikulturní výchova

Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují
aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve společnosti. Výběr a realizace daného
tematického okruhu, popř. tématu může být významně ovlivněn vzájemnou dohodou
učitelů, učitelů a žáků, učitelů a rodičů apod.
 Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika;
poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik
(zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy
sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě
 Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat
tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní,
sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami
(vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich
rozdílnosti); předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace);
důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích;
uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality
mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se
vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného
kulturního prostředí do kolektivu třídy
 Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale
i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace
o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské
společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy
rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku
 Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj
v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování;
specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace
s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem;
význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního
vzdělávání
 Princip sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění každého jedince
za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní
život v multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na
přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských
práv, základní dokumenty
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1. ročník

Multikulturní výchova
MkV 1

Kulturní diference

MkV 2

Lidské vztahy

MkV 3

Etnický původ

MkV 4

Multikulturalita

MkV 5

Princip sociálního smíru a solidarity

PRV

NJ

2. ročník

3. ročník

PRV

NJ

4. ročník

5. ročník

AJ

AJ,Pč,Vl, Př

PRV

AJ

AJ, ČJ,Vl

Hv

Vl

AJ

NJ

NJ, Vl
Vl

Multikulturní výchova

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

MkV 1

Kulturní diference

Hv, Ov

AJ, D,Hv, Ov, Vv, Z

Hv, Ov

D, Vv

MkV 2

Lidské vztahy

Hv, Ov, Tv

Hv, Ov, Vv, Tv

ČJ, D,Hv, Vv, Tv

ČJ, Vv, Tv

MkV 3

Etnický původ

Ov, Z

D, Ov, Z

Z

D, Z

MkV 4

Multikulturalita

AJ, ČJ, DCJ, NJ, Ov,
Tv

AJ, ČJ, DCJ, D, NJ,
Ov, Z

AJ, ČJ, DCJ, NJ, Z, Tv

AJ, DCJ, NJ,Čj, Tv

MkV 5

Princip sociálního smíru a solidarity

Ov, Z

Ov

D

D, Ov, Z
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4.5.5. Tematické okruhy průřezového tématu enviromentální výchova

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé
pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si základních
podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti.
Tematické okruhy:
 Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy
lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na
nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním
hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam
pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les
(porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás);
lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí,
aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění
přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
 Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody
pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);
ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny,
propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj
výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské
půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody
ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy – biodiverzita (funkce
ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě
a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj,
využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje
(zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy
hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních
zdrojů v okolí)
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní prostředí,
ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické
zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava
a globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický
vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv
právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního
prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady
(odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních
památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné
opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV) změny
v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy);
dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní
program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země
apod.)
 Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby
využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana,
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zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé);
náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na
prostředí); aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina,
důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho
zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na
zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany
zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný
společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace
a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
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Enviromentální výchova
EV 1

Ekosystémy

EV 2

Základní podmínky života

EV 3

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

EV 4

Vztah člověka k prostředí

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Pč,Vv

Pč,Vv

Pč,Vv

Vv,Pč,Př

Vv

PRV

Př

Př

Pč,Vv

Vv,Pč, PRV

Pč,Vv, PRV

Pč,Vv,Vl

M,Vv,Vl

PRV, Tv

PRV, Tv

M, Tv, PRV

Pč,Vv, Tv,Vl

Vv,Pč, Tv,Vl,Př

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Př, Z, , ZŘV

Př, Vv, , ZŘV

Př, Vv, , ZŘV

Př, Vv, Z, , ZŘV

Př, Z, PČ, ZŘV

Př, M, PČ, ZŘV

F,Př, Ch, PČ, ZŘV

F, Ov, Př, M, Ch, PČ,
ZŘV

Ov, Př, Vv, Z, PČ, ZŘV

F, Ov, Vv, Z, PČ, ZŘV,
Tv

Ov, Vv, Z, M,Př, Ch,
PČ, ZŘV

AJ, DCJ, D, Ov, Př, Vv,
Z, M, Ch, PČ, ZŘV

ČJ, Vv, PČ, ZŘV

ČJ, Ov, VkZ, PČ, ZŘV

AJ, DCJ, ČJ, Ov, VkZ,
Př, Vv, PČ, ZŘV

Aj, ČJ, DCJ, F, Ov, Př,
Vv, Ch, PČ, ZŘV

Enviromentální výchova
EV 1

Ekosystémy

EV 2

Základní podmínky života

EV 3

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

EV 4

Vztah člověka k prostředí
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4.5.6. Tematické okruhy průřezového tématu mediální výchova

Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky a dovednosti
týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy mediální výchovy se člení na
tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních činností.
Tematické okruhy receptivních činností:
 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od
informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov
a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
identifikování základních orientačních prvků v textu
 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, jejich
rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“
a „fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii
zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení
a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od
sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace
společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se
sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání
prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
 stavba mediálních sdělení – příklady pravidelností v uspořádání mediovaných
sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování
příspěvků podle kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace,
pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita,
blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání
titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba
a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)
 vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autora
v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či
zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či
implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska
záměru a hodnotového významu
 fungování a vliv médií ve společnosti – organizace a postavení médií ve
společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich
chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní
život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické
perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání
dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v politickém
životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu
a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) ; role médií v politických
změnách
Tematické okruhy produktivních činností:
 tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich
kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně)
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vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či
internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či
internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin
pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového
harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci
v týmu; pravidelnost mediální produkce
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1. ročník

Mediální výchova

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

MV 1

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

ČJ, Inf,Vl

MV 2

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

MV 3

Stavba mediálních sdělení

MV 4

Vnímání autora mediálních sdělení

MV 5

Fungování a vliv médií ve společnosti

MV 6

Tvorba mediálního sdělení

NJ

NJ

NJ, ČJ

ČJ

MV 7

Práce v realizačním týmu

AJ

AJ

AJ, ČJ

AJ, NJ

Mediální výchova

6. ročník

Vl, Čj
Čj
NJ

NJ

Čj
ČJ

7. ročník

AJ, Ov, Vv, Inf, ZŘV,
AJ, VkZ, Inf, ZŘV,Čj
Čj

8. ročník

9. ročník

Ov, VkZ, Z, Inf, PČ,
ZŘV,Čj

AJ, ČJ, Ov, Z, ZŘV

MV 1

AJ, ČJ, Ov, Z, ZŘV

MV 2

ČJ, Ov

Ov, Vv,Čj

Ov,Čj

Čj

ČJ, Ov

MV 3

ČJ

Čj

Čj

Čj

ČJ

Čj

Čj

MV 4
MV 5

ČJ, Ov

Ov

VkZ

VkZ,Čj

ČJ, Ov

MV 6

ČJ, Vv, , ZŘV

ČJ, D,Hv, Inf, , ZŘV

ČJ, Hv, Inf, , ZŘV

ČJ, Ov, Inf,Hv, , ZŘV

ČJ, Vv, , ZŘV

MV 7

DCJ, D,Hv, NJ, Vv, ZŘV

AJ, DCJ, D,Hv, NJ,
Vv, Inf, ZŘV

AJ, DCJ, D,Hv, NJ,
Inf, ZŘV, Tv

AJ, DCJ, D, NJ, Z,
Inf¨,Hv, ZŘV,Čj, Tv

DCJ, D,Hv, NJ, Vv,
ZŘV
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5. Učební plán
5.1. Tabulace učebního plánu
5.1.1.

1. stupeň
Vzdělávací
obor

Vyučovací předmět

Český jazyk a
literatura (35)

Český jazyk

Cizí jazyk (9)

Anglický jazyk

Matematika a její
aplikace (20)

Matematika a
její aplikace

Matematika

Informační a
komunikační
technologie (1)

Informační a
komunikační
technologie

Informatika

Člověk a jeho svět
(12)

Člověk a jeho
svět

Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda

1

Hudební
výchova

Hudební výchova

1

1

Výtvarná
výchova

Výtvarná výchova

1

Pracovní činnosti
Tělesná výchova

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Umění a kultura
(12)

Člověk a svět práce Člověk a svět
(5)
práce
Člověk a zdraví
Tělesná
(10)
výchova
Celková povinná časová dotace
z toho disponibilní časová dotace

5.1.2.

Ročník
3.
4.

Celkem
předměty

Z toho
DČD

8+1 8+1 7+2 6+2 6+1

42

7

0+1 0+1

11

2

24

4

1

0

13
(5+4+4)

0
0
1

1.

2.

4

3

3

5.

3

4+1 4+1 4+1 4+1

1
2

2
2
2

2
1+1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

5

0

2

2

2

2

2

10

0

20
2

22
3

24
3

26
3

26
3

118

12
(5+7)

0
0

14

2. stupeň – humanitní třída

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura (15)
Cizí jazyk (12)
Další cizí jazyk (6)

Matematika a její aplikace (15)
Informační a komunikační technologie (1)
Člověk a společnost (11)

Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika

Člověk a příroda (21)

Chemie
Přírodopis
Zeměpis

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

Celkem

Z toho
DČD

4

4

3+1

4+1

17

2

3
0+2
4+1

3
2
4+1

3
2
4

3
2
3+1

12
8
18

0
8
3

1

0+1

0+1

0+1

4

3

2
0+1

2
1

2
1

2
1

8
4

0
1

1+1
2
2

1+1
1+1
1+1

2
1+1
1+1
2

2
2
2
1+1

8
4
8
8

2
1
2
2
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Výtvarná výchova

1
2

1
2

1
1

1
1

4
6

0
0

Výchova ke zdraví
(Rodinná výchova)

0

1

1

0

2

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

-

Člověk a svět práce (3)

1

0

1

1

3

0

Disponibilní časová dotace (24)

5

7

6

6

Celková povinná časová dotace

30

30

31

31

Umění a kultura (10)

Člověk a zdraví (10)

5.1.3.

Hudební výchova

24
122

24

2. stupeň – třída se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty
6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

Celkem

Z toho
DČD

3+1

4

4

4

16

1

3
0+2
4+2

3
2
4+2

3
2
4+1

3
2
3+3

12
8
23

0
8
8

1

0+1

0+1

0+1

4

3

2
0

2
1

2
1

2
1

8
3

0
0

1+1
2
2

1+1
2
1

2
1+1
1+1
1

2
2
1
2

8
4
7
6

2
1
1
0

Výtvarná výchova

1
2

1
2

1
1

1
1

4
6

0
0

Výchova ke zdraví
(Rodinná výchova)

0

1

1

0

2

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

0

Člověk a svět práce (3)

1

0

1

1

3

0

Disponibilní časová dotace (24)

6

6

6

6

Celková povinná časová dotace

30

30

31

31

122

24

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura (15)
Cizí jazyk (12)
Další cizí jazyk (6)

Matematika a její aplikace (15)
Informační a komunikační technologie (1)
Člověk a společnost (11)

Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika

Člověk a příroda (21)

Chemie
Přírodopis
Zeměpis

Umění a kultura (10)

Člověk a zdraví (10)

5.1.4.

Hudební výchova

24

2. stupeň – třída se zaměřením na tělesnou výchovu

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura (15)
Cizí jazyk (12)
Další cizí jazyk (6)

Matematika a její aplikace (15)
Informační a komunikační technologie (1)

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

Celkem

Z toho
DČD

3+1

4

4

4

16

1

3
0+2
4

3
2
4

3
2
4

3
2
3+1

12
8
16

0
8
1

1

0+1

0+1

0+1

4

3
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2
0

2
1

2
1

2
1

8
3

0
0

1
2
2

2
1
2

1
1+1
2
1

2
2
1
1

6
4
6
6

0
1
0
0

Výtvarná výchova

1
2

1
2

1
1

1
1

4
6

0
0

Výchova ke zdraví
(Rodinná výchova)

0

0

1

1

2

0

2+3

2+3

2+2

2+2

18

10

Člověk a svět práce (3)

1

0

1

1

3

0

Disponibilní časová dotace (24)

6

6

6

6

Celková povinná časová dotace

30

30

31

31

Člověk a společnost (11)

Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika

Člověk a příroda (21)

Chemie
Přírodopis
Zeměpis

Umění a kultura (10)

Člověk a zdraví (10)

Hudební výchova

Tělesná výchova

24
122

24

5.2. Poznámky k učebnímu plánu
Rámcový učební plán (RUP) pro základní vzdělávání závazně stanovuje:

začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na
1. stupni (v 1. – 5. ročníku) a na 2. stupni (v 6. – 9. ročníku)

minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) na
daném stupni základního vzdělávání

povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky na daném stupni průřezová témata

disponibilní časovou dotaci

celkovou povinnou časovou dotaci pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání

poznámky ke vzdělávacím oblastem (vzdělávacím oborům) v RUP
Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeň základního vzdělávání na
118 hodin, pro 2. stupeň základního vzdělávání na 122 hodin. Celková povinná časová dotace
uvedená v RUP představuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci na daném stupni
základního vzdělávání.
Při konstrukci učebního plánu v ŠVP a realizaci výuky musí být dodrženy dvě podmínky:

musí být dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního
vzdělávání (118, resp. 122 hodin)

nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé
ročníky základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, 3. – 5.
ročník 26 hodin, 6. a 7. ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol 30
hodin, 8. a 9. ročníky a odpovídající ročníky víceletých středních škol 32 hodin).

současně se stanovuje minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky
základního vzdělávání takto: 1. a 2. ročník 18 hodin, 3. – 5. ročník 22 hodin,
6. a 7. ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol 28 hodin,
8. a 9. ročníky a odpovídající ročníky víceletých středních škol 30 hodin.
Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti
(vzdělávací obory) a disponibilní časovou dotací.
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Minimální časová dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) je závazná. Číslo
udává, kolik hodin týdně musí škola minimálně věnovat dané vzdělávací oblasti (vzdělávacím
oborům) na příslušném stupni základního vzdělávání.
Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 14 hodin
a pro 2. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 24 hodin. (Využití disponibilní časové dotace
viz. dále v kapitole 7.2.) Škola využívá disponibilní časovou dotaci k realizaci takových
vzdělávacích obsahů, které podporují specifická nadání a zájmy žáků a pozitivně motivují žáky
k učení. V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je možné využít disponibilní
časovou dotaci k zařazení předmětů speciální pedagogické péče.
Na základě RUP vytvářejí školy učební plán, při jehož tvorbě respektují vymezení RUP a zásady
pro zpracování školního vzdělávacího programu formulované v kapitole 11 tohoto dokumentu.

5.3. Poznámky ke vzdělávacím oblastem
Jazyk a jazyková komunikace
- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech
ročnících základního vzdělávání
- psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy, realizuje se zpravidla v menších
časových celcích, než je vyučovací hodina
- vzdělávání v jiném mateřském jazyce než českém se realizuje podle zvláštních ustanovení
- vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotací
3 hodiny a je zařazen povinně do 3. – 9. ročníku; s výukou Cizího jazyka je možné začít
při zájmu žáků a souhlasu jejich zákonných zástupců i v nižších ročnících; přednostně by
měla být žákům nabídnuta výuka anglického jazyka; pokud žák (jeho zákonný zástupce)
zvolí jiný cizí jazyk než anglický, musí škola prokazatelně upozornit zákonné zástupce
žáka na skutečnost, že ve vzdělávacím systému nemusí být zajištěna návaznost ve
vzdělávání zvoleného cizího jazyka při přechodu žáka na jinou základní nebo střední školu
- Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností
nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování
významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro
výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení
Cizího jazyka
- Další cizí jazyk může být německý, francouzský, španělský, italský, ruský, slovenský,
polský, případně jiný jazyk; anglický jazyk jako Další cizí jazyk musí škola nabídnout
žákům, kteří nezvolili anglický jazyk jako Cizí jazyk
Matematika a její aplikace
- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech
ročnících základního vzdělávání
Informační a komunikační technologie
- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie je realizován
na 1. i 2. stupni základního vzdělávání
Člověk a jeho svět
- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících
1. stupně základního vzdělávání
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Člověk a společnost
- vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících 2. stupně základního
vzdělávání
Člověk a příroda
- vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících 2. stupně základního
vzdělávání
Umění a kultura
- vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících základního
vzdělávání
Člověk a zdraví
- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2. stupni
základního vzdělávání; vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na 1. stupni je zařazen do
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících
základního vzdělávání; časová dotace pro Tělesnou výchovu nesmí ze zdravotních
a hygienických důvodů klesnout pod 2 hodiny týdně
- součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova je tematický okruh
Zdravotní tělesná výchova, jehož prvky jsou preventivně využívány v hodinách Tělesné
výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávány žákům se zdravotním oslabením místo
činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení; školám se současně doporučuje
vyrovnávat pohybový deficit žáků III. zdravotní skupiny a jejich potřebu korektivních
cvičení zařazováním povinného či volitelného předmětu vycházejícího z tematického
okruhu Zdravotní tělesná výchova.
Člověk a svět práce
- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován na 1. i 2. stupni
základního vzdělávání
na 1. stupni je vzdělávací obsah realizován ve všech ročnících, všechny 4 tematické okruhy
jsou pro školu povinné; na 2. stupni je povinný tematický okruh Svět práce a z ostatních
sedmi tematických okruhů vybírá škola nejméně jeden tematický okruh, které je nutné
realizovat v plném rozsahu
- tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a vzhledem
k jeho zaměření na výběr budoucího povolání je vhodné jej řadit do nejvyšších ročníků
2. stupně.
Průřezová témata
- průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání
- všechna průřezová témata musí být zařazena na 1. i 2. stupni, ale nemusí být obsažena
v každém ročníku (začlenění průřezových témat v šestiletých a osmiletých gymnáziích –
viz. poznámka 10)
- průřezová témata je možné zařadit do ŠVP jako integrativní součást realizovaných
vzdělávacích obsahů; způsob realizace průřezových témat a stanovení časové dotace
v jednotlivých ročních je v kompetenci školy
Disponibilní časová dotace
- využití disponibilní časové dotace je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy
- využití celé disponibilní časové dotace v učebním plánu ŠVP je závazné
Disponibilní časová dotace je určena:
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k nabídce a realizaci volitelných vzdělávacích obsahů, které musí vycházet z cílů
základního vzdělávání a rozvíjet klíčové kompetence žáků
k realizaci vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v rozsahu
minimálně 6 hodin (nejpozději od 8. ročníku) nebo k realizaci aktivit rozvíjejících
Cizí jazyk ve stejné časové dotaci
k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad
rámec vymezené minimální časové dotace
k vytváření časové dotace pro realizaci dalších povinných vzdělávacích obsahů
dotvářejících zaměření školy
k nabídce dalších volitelných vzdělávacích obsahů
k realizaci průřezových témat
k realizaci doplňujících vzdělávacích oborů
k posílení časové dotace TV ve dvou po sobě následujících ročnících 1. stupně, kde
probíhá povinná výuka plavání
k realizaci vzdělávacích obsahů podporujících vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

6. Učební osnovy
(ke zhlédnutí v ředitelně školy)

7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Cílem hodnocení je
poskytnout žákovi i rodičům zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získávají informace o tom, jak
danou problematiku žák zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, zda volí efektivní
způsoby vyučování, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Současně by žák měl být motivován
k dalšímu učení povzbuzením i návodem, jak dále postupovat, aby přetrvávající nedostatky
odstranil.
Hodnocení žáka se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů v jednotlivých
vyučovacích předmětech.
Součástí komplexního hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevů během
vzdělávání po celou dobu školní docházky.
Při hodnocení žáka používáme následující zásady:













uplatňujeme individuální přístup k žákovi
hodnotíme individuální pokrok s tím, že primární není srovnávání žáka s jeho spolužáky
hodnotíme naplnění předem stanovených požadavků
hodnotíme proces i výsledek
prostřednictvím hodnocení poskytujeme žákovi co nejčastěji zpětnou vazbu
uplatňujeme přiměřenou náročnost
uplatňujeme pedagogický takt
vycházíme z potřeby přihlížet k věkovým zvláštnostem
připouštíme určitou indispozici
opíráme se o dominantní kladné vlastnosti
pochvala a pozitivní hodnocení je nejen odměnou, ale i stimulem k většímu úsilí
hodnotí se celkové výkony s ohledem požadavků osnov
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7.1. Pravidla pro hodnocení žáka
Hodnocení žáka se vztahuje k dosahování očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích
oborech, respektive ve vyučovacích předmětech, a současně s tím i k utváření klíčových
kompetencí.
Hodnocení žáka provádí pedagog průběžně ve výuce po celý školní rok v souladu
s klasifikačním řádem, který podrobně uvádí: zásady - pravidla hodnocení, způsoby hodnocení,
zásady pro získávání podkladů k hodnocení a kritéria hodnocení.
Zde uvádíme základní informace k hodnocení žáka. Hodnocení žáka:










je aktuální, soustavné a systematické
je srozumitelné, věcné
probíhá na základě předem známých a daných kritérií
poskytuje zpětnou vazbu
motivuje žáka k další práci
poskytuje návod pro další postup žáka
je taktní , vede k posílení důstojnosti a sebedůvěry žáka
je odborně správné
je doložitelné

7.2. Způsoby hodnocení žáka
Celkové hodnocení dosažených pokroků každého žáka je prováděno průběžně a několika
způsoby:






průběžné ústní hodnocení
průběžná klasifikace
slovní hodnocení
vysvědčení
sebehodnocení žáka

Průběžné ústní hodnocení:




prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem
pedagogové ho provádí často - téměř po každém dílčím výkonu žáka
řídí se pravidly školního hodnocení

Slovní hodnocení:



užíváme pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem v případě žádosti zákonného zástupce a
po vzájemné dohodě
v odůvodněných případech může být využito u jednotlivých žáků (např. ve vybraných
předmětech)

Vysvědčení:





vydáváme žákovi každé pololetí
za první pololetí lze místo vysvědčení vydat výpis z vysvědčení
hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno klasifikačním stupněm, v odůvodněných případech
slovně nebo kombinací obou způsobů
stupně celkového hodnocení žáka na vysvědčení a pravidla použití jsou uvedena v klasifikačním
řádu

Průběžná klasifikace:



je vedena v žákovské knížce
řídí se pravidly klasifikace
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Charakteristika klasifikace:






využíváme pěti klasifikačních stupňů
do známky z vyučovacího předmětu nezahrnujeme hodnocení chování žáka
v průběžném hodnocení používáme k vyjádření klasifikačního stupně číslice 1 - 5
klasifikační stupeň stanovíme souhrnem tří základních sledovaných oblastí (viz. tabulka Kritéria
pro jednotlivé klasifikační stupně)
v souladu s níže uvedenou tabulkou hodnotíme a do klasifikace promítáme: dosažení
požadované úrovně očekávaných výstupů (vědomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi,
tvořivost, úroveň ústní a písemné komunikace žáka), samostatnost a osobní zájem žáka (aktivita,
zájem, příprava na vyučování - pomůcky, potřeby, domácí úkoly)

Způsoby získávání podkladů pro hodnocení jsou uvedena v klasifikačním řádu










diagnostické pozorování
sledování výkonů
sledování připravenosti na výuku
různé druhy zkoušek (písemné, grafické, ústní)
kontrolní písemné práce ( povinné - čtvrtletní pís. práce z M, JČj )
analýza různých činností
konzultace s vyučujícími, třídními učiteli, pedagogicko-psychologickou poradnou
rozhovor se samotným žákem
rozhovor se zákonným zástupcem žáka

7.3. Kritéria hodnocení žákova výkonu
Tabulka: Obecná kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně
sledovaná oblast
Klasifikační
stupeň

očekávaný výstup –
požadovaná úroveň

samostatnost

osobní přístup žáka

kritéria

výborně

žák splnil zadání
s drobnými nedostatky

žák pracuje samostatně

žák je aktivní,
projevuje zájem, na
vyučování je
pravidelně připraven

chvalitebně

žák splnil zadání
s drobnými nedostatky
nebo chybami

žák pracuje samostatně
s občasnou podporou

žák je často aktivní,
většinou projevuje
zájem, na vyučování
bývá připraven

žák pracuje s podporou

žák bývá aktivní,
občas projevuje
zájem, na vyučování
je převážně připraven

dobře

žák splnil zadání
s chybami nebo
nedostatky
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dostatečně

nedostatečně

žák splnil zadání se
závažnými chybami
nebo nedostatky

žák pracuje s trvalou
podporou a pomocí

žák je převážně
pasivní, projevuje
minimální zájem, na
vyučování bývá
zřídka připraven

žák nesplnil zadání

žák samostatně
nepracuje

žák je pasivní, bez
zájmu, na vyučování
není připraven

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
 předměty s převahou teoretického zaměření
 předměty s převahou praktických činností
 předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci.
Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně,
v souladu se specifikou předmětu.
7.3.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
a matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického
zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované
intelektuální a motorické činnosti,
 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
 kvalita výsledků činností,
 osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně
se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný
a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze
s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně
a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně
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a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí
správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních
a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci
učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí
podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se
vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je
méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení
jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho
ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě
výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo
estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném
studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů
a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost
v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti
a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani
s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
7.3.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky,
domácí nauky. Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření
v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
 kvalita výsledků činností,
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organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 ( výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho
práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště
v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se
stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje
a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává
vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje
vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a
energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla
obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí
učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně,
udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v
malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen
hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů,
nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí
učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě
postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné
nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na
pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní
prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze
a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných
nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
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Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a
nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V
obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se
dopouští závažných nedostatků.
7.3.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná
a sportovní výchova. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo
úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Při klasifikaci
v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov
hodnotí:
 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
 kvalita projevu,
 vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních
projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově
přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem
o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí
svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je
esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění,
o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou
zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se
v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
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pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí
v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus
a tělesnou zdatnost.

7.4. Zásady a kritéria pro používání slovního hodnocení








O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení
do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu,
která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce
žáka.
Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení
na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní
hodnocení zahrnuje 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.

7.4.1. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení

Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Myšlení
1 – výborný
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ovládá bezpečně
ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá
pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
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2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení
úkolů, dopouští se jen menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se
dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému
působení a snaží se své chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s
ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování
nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí
méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly
slušného chování. Dopustí se takových závažných
přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi
vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
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7.5. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami











Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení
a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení
žáka a na obou stupních základní školy.
Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují
motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se
doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s
uvedením počtu chyb apod.
Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob
hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
Třídní učitel ve spolupráci se speciálním pedagogem sdělí vhodným způsobem
ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a
klasifikace žáka.
Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě
o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve
kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo
diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných
prací,…).
Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky
vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální
učebnice a didaktické materiály.

7.6. Hodnocení chování žáka
Pro hodnocení chování žáka platí zásady uvedené v klasifikačním řádu a je nedílnou součástí
výchovně vzdělávacího procesu.
Při hodnocení chování sledujeme nejvíce tři hlavní oblasti:




dodržování školních a třídních pravidel – uvedená ve školním řádu
chování k ostatním spolužákům a k dospělým – dle školního řádu
neomluvenou absenci

Ocenění:






ústní ocenění před ostatními žáky
písemné ocenění třídního učitele uvedené na vysvědčení (vysoký výkon, soustavné plnění
školních povinností na vysoké úrovni, pomoc slabšímu, spolehlivě vykonávaná služba, výrazné
zlepšení v některé oblasti, mimořádný čin, reprezentace školy apod.)
písemné ocenění ředitele školy uvedené na vysvědčení (dlouhodobé plnění školních povinností na
vysoké úrovni, mimořádný výkon, výrazné zlepšení a udržení vysokého nasazení atd.)
prezentace úspěšných žáků naší školy – ve výroční zprávě, ne internetových stránkách školy,
školním zpravodaji, médiích, apod.

Opatření k posílení kázně:







ústní napomenutí vyučujícím (drobné porušení pravidel)
písemné napomenutí vyučujícím do žákovské knížky (porušení pravidel)
písemné napomenutí třídním učitelem do žákovské knížky (porušení pravidel)
písemná důtka třídního učitele (méně závažné porušení nebo opakované porušování pravidel)
písemná důtka ředitele školy (závažné porušení pravidel či další porušení po udělení důtky
třídního učitele)
snížený stupeň z chování - při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové
vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato
opatření nebyla účinná
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svolání výchovné komise školy (projednání chování žáka)

Tabulka: Klasifikační stupně pro hodnocení chování

Klasifikační
stupeň

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

kritéria
Žák respektuje pravidla školního řádu a třídní pravidla, chová se
podle nich, respektuje dospělé a spolužáky.
Porušování pravidel, která vedou ke kázeňskému opatření třídního učitele
nebo ředitele školy se dopouští ojediněle.
Žák je přístupná výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního
řádu. Žák se dopustí hrubého přestupku proti pravidlům slušného
chování nebo školnímu řádu nebo se opakovaně dopouští závažných
nebo méně závažných přestupků, zpravidla přes důtku třídního učitele
nebo ředitele školy. Narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.
Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Je však přístupný
výchovnému působení a snaží se chyby napravit.
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.
Dopouští se takových hrubých přestupků proti školnímu řádu nebo
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví
žáka a jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně
vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy nebo
sníženou známku (stupeň 2) dopouští dalších přestupků.

7.7. Pravidla pro sebehodnocení žáka









Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, která rozvíjí klíčové kompetence žáka,
posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.
Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku
žáků.
Chybu je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci
mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací,
musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.
Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
- co se mu daří
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy (schopnost přiznat si chybu)
- jak bude pokračovat dál
Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

Žáky k sebehodnocení vedeme následujícími způsoby, ze kterých vybíráme nejvhodnější
pro danou věkovou skupinu, předmět a aktivitu:
- klademe otevřené otázky zaměřené na sebehodnocení, poskytujeme čas na odpovědi
- používáme nedokončené věty, které žákům umožňují vyjádřit se
- stanovujeme předem jasná kritéria, podle kterých žák provádí sebehodnocení
- používáme neverbální způsoby sebehodnocení (např. teploměr), obrázkové či grafické
sebehodnocení (např. smajlíci), tabulky s hodnotícími škálami
- vedeme žáky k sebehodnocení při skupinové práci (skupina svou skupinu, skupina jinou
skupinu, žák svůj podíl na skupinové práci atd.)
- vedeme žáka k porovnávání osobního výkonu v portfoliu
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Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale
pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.
Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti:
- zodpovědnost
- motivace k učení
- sebedůvěra
- vztahy v třídním kolektivu.
Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
Získávání podkladů pro sebehodnocení prospěchu žáka:
- individuální nezávazný rozhovor s žákem
- nezávazný rozhovor v menším kolektivu ( skupině )
- neformální rozhovor v kolektivu třídy
- individuální rozbor úspěchů žáka
- individuální rozbor příčiny neúspěchu žáka
- rozbor úspěchů celé skupiny
- analýza činností, které vedou k úspěchu žáka
- analýza situací a činností, které vedou k neúspěchu žáka
- konkrétní příčiny neúspěchu žáka
- analýza domácí přípravy žáka
- rozbor momentů selhávání i v případě pečlivé přípravy žáka
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8. Metodika vlastního hodnocení školy
8.1. Oblasti hodnocení
8.1.1. Program školy

sledované jevy:






soulad školního programu s RVP
další programová nabídka např. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
variabilita programu – dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy,
průřezová témata
dokument – ŠVP

kritéria:







soulad ŠVP s RVP
plnění školního vzdělávacího programu
relace mezi vzdělávacím programem a potřebami a podmínkami školy
programová nabídka žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
soulad nabídky volitelných a nepovinných předmětů s představou žáků a rodičů
variabilita ŠVP

nástroje:



kontrola souladu ŠVP s RVP a skutečné plnění ŠVP
vlastní hodnocení učitelů a žáků

8.1.2. Podmínky ke vzdělávání

sledované jevy:







vliv personálních podmínek na vzdělávání
materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky,
učebnice, technické prostředky
kvalita pracovního prostředí školy
efektivita využívání finančních zdrojů
rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty)

kritéria:









vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání
tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a žáků
funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor
kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami ve škole
vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat – tzn. didaktická
úroveň vybavení pomůckami, technikou, studijním materiálem
efektivita využívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy
zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech)

nástroje:







pozorování
kontrola
skupinová diskuse
sebehodnocení vedení školy
sebehodnocení učitelů a žáků
zhodnocení inventarizace

8.1.3. Průběh vzdělávání žáků

sledované jevy:


průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP
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dokument – pravidla hodnocení

kritéria:























podpora vytváření cílových kompetencí ŠVP
kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání – tzn. příprava, zajištění, organizace,
metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima
vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky)
návaznost učiva
rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření žádoucích
vzdělávacích způsobilostí žáků
účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování
využívání sociálních forem vzdělávání
využívání metod samostatné práce žáků
individuální přístup k výuce
efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické techniky
prostor pro individuální nebo skupinové aktivity
uplatnění kooperativní techniky učení
využití vstupních motivačních metod
motivace v průběhu výuky
dodržování stanovených pravidel hodnocení
prověřování výchozích znalostí a dovedností
průběžné vyhodnocování výsledků učení
vedení žáků k sebekontrole a sebehodnocení
prostor pro vyjadřování vlastního názoru
dodržování pravidel komunikace
psychosociální podmínky výuky

nástroje:







školní dokumentace
kontrola a pozorování
skupinová diskuse
sebehodnocení vedení školy
sebehodnocení třídních učitelů, učitelů
hodnocení žáků (např. technikou volného psaní)

8.1.4. Výsledky vzdělávání žáků

sledované jevy:


výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání

kritéria:














efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání
dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP
zvládání očekávaných výstupů
používání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické
hodnocení)
dovednost spolupracovat
dovednost komunikovat
pracovní dovednosti
počet neúspěšných a trestaných žáků
stupeň podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
výsledky v testech
uplatnění žáků
výsledky žáků v soutěžích
existence zřetelného společenského a kulturního chování žáků a jejich dobré disciplíny

nástroje:
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školní dokumentace
kontrola a pozorování
skupinová diskuse
sebehodnocení vedení školy
sebehodnocení třídních učitelů, učitelů
hodnocení žáků (např. technikou volného psaní)

8.1.5. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy

sledované jevy:







kvalita výchovného poradenství
přístup k informacím a jejich přenos
kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy
vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalšími osobami a jejich dopad na
vzdělávání
vztahy se zřizovatelem a školskou radou
klima, kultura, étos školy

kritéria:










kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, žáků a rodičů
přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k potřebným informacím
poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků
kvalita spolupráce rodičů se školou a využívání jejich námětů a připomínek
úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti – např. PPP, SPC
existence pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu
existence zřetelně přívětivého prostředí
existence důvěry žáků (i rodičů) k učitelům a vedení školy
úroveň morálky žáků a učitelů, vztahů žák/učitel, kultury vzájemných kontaktů

nástroje:





školní dokumentace
skupinová diskuse
sebehodnocení vedení školy
sebehodnocení učitelů a žáků

8.1.6. Řízení školy

sledované jevy:










kvalita systémového řízení
plánování řídících činností (koncepce, ŠVP, roční plán, plán DVPP, kontrol)
efektivita organizace školy
metodická podpora kvality výuky – personální rozvoj, DVPP, samostudium…
systém vedení pedagogických pracovníků – především efektivita výsledků hospitací
kontrolní systém
dokument – koncepční záměr rozvoje školy
dokument – školní řád
dokument – pravidla hodnocení

kritéria:








vyhodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy
realizovatelnost koncepčních záměrů – zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu
koncepčnost řídících činností ve škole – jejich zřetelná strategie
míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy
účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy
účelnost rozvrhu hodin
kvalita a efektivita školního řádu
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koncepční zajištění personálního rozvoj
vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji školy a
k realizovanému vzdělávacímu programu
systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy
zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím
systém prosazování progresivních trendů vzdělávání
kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (žáci)
kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé)
kvalita kontroly provozu

nástroje:





školní dokumentace
skupinová diskuse
sebehodnocení vedení školy
sebehodnocení učitelů a žáků

8.1.7. Úroveň výsledků práce školy

sledované jevy:






kvalita výsledků vzdělávání
prezentace školy
spolupráce s partnery
organizace akcí školy – vystoupení, přehlídek, výstav…
dokument – výroční zpráva

kritéria:









zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání
propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy
prezentace školy na veřejnosti a odezva
zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit
organizace vystoupení, koncertů, výstav
účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách
účast žáků a rodičů na akcích školy
kvalita výroční zprávy

nástroje:




pozorování
kontrola
skupinová diskuse

8.2. Evaluační standardy
8.2.1. Standard kvalitní školy
 demokratické, srozumitelné a silné vedení, které zdůrazňuje vzdělávací cíle školy
 vedení školy účinně, týmově řídí školu, zná sbor, vztahy a komunikace probíhají
s vědomím sociálních rolí
 vedení školy adekvátně hodnotí učitele, vzdělává se
 vedení školy motivuje učitele v jejich dalším vzdělávání a odborném růstu a vytváří jim
pro něj podmínky
 učitelé mají možnost se účastnit formulace školních pravidel a utváření klimatu školy
 učitelé se ztotožňují s cíli výuky a výchovy a spolupracují při jejich realizaci
 škola je orientována na žáka, na službu žákům, rodičům, veřejnosti
 učitelé adaptují výuku pro potřeby žáků, opravují neporozumění, používají různé
vyučovací techniky a strategie
 učitelé cítí a projevují odpovědnost za výsledky vzdělávání
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škola podporuje aktivitu, tvořivost žáků, kvalitní kognitivní (znalostní) cíle jsou
vyrovnané cíli afektivními (osobnostními, sociálními)
učitelé vycházejí z předpokladu, že všichni žáci se mohou vzdělávat
učitelé vycházejí z předpokladu, že rozhodující pro výsledky vzdělávání je kvalita školy a
výuky, nikoli domácí zázemí žáků
učitelé dokáží být flexibilní k množství témat při výuce, výběru vyučovacích metod;
často používají interaktivní výuku spolu s její individualizací, která bere na zřetel
možnosti žáka
učitelé jsou moderní osobnosti mající přehled o současném světě a moderním způsobu
života, žáci je respektují
ve škole je pozitivní klima, stanovený řád, disciplína, morálka a systém hodnot
ve škole převládá optimismus, lidský přístup, podpora s oceněním dobré práce, důvěra a
očekávání úspěšného zvládnutí
škola má kulturní, dynamicky se proměňující pracovní i relaxační prostředí, které je pro
žáky dostatečně motivační a zajímavé
škola podporuje spolupráci, učitelé se celoživotně vzdělávají a mají kolegiální a
profesionální interakci
učitelé vystupují jako autority reprezentující modely chování a jednání
interakce učitel – žák má vysokou úroveň
škola komunikuje úspěšně s rodiči a okolní komunitou, vytváří společenství podporující
školu

8.2.2. Standard kvalitního managementu
 existuje účelné dlouhodobé plánování – strategie rozvoje školy
 při tvorbě strategie se vychází z důkladné analýzy stavu
 proces rozvoje školy zahrnuje všechny pracovníky
 vedení školy řídí rozvoj školy
 jsou jasně stanovené role (kompetence) a odpovědnost (systémové řízení)
 podporují se kreativní a na rozvoji školy participující zaměstnanci
 investuje se do lidí (vzdělávání, studium, podmínky, podpora)
 existují účinné hodnotící mechanismy (včetně podpory sebehodnocení)
 jsou stanovena kritéria pro přidělování nadstandardních složek platu
 pěstuje se kultura školy (obraz o škole jako sociální instituci – osobnosti, image, normy
jednání, hodnoty)
 dění ve škole se orientuje na službu (potřeby) žákům, rodičům, veřejnosti (klientům)
 rozvoj školy je vnímán jako zlepšení uspokojení klientů
 rozvoj školy je realizován na základě vlastního rozhodnutí
 existuje systematická a svobodná komunikace vnitřní i vnější
 řídící činnosti jsou zaměřeny na prevenci problémů
 podněty zvenčí jsou přijímány jako příležitosti ke zlepšení práce
8.2.3. Standard kvalitního vzdělávání
 vyučování je připraveno s jasným a vhodným cílem, který zapadá do záměrů ŠVP
 cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny
 výuka navazuje, využívá dosavadních znalostí
 jsou připraveny kvalitní pomůcky, materiály, učebnice, případně podpora technikou
 učitel věnuje pozornost motivaci k práci, žáky vede k aktivní interakci s tématem
 v opakovacích či procvičovacích částech učitel poskytuje prostor k aktivitě žáků
 učitel zvládá technologie moderního vyučování – deduktivní a induktivní vyučovací
postupy, techniky metod výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse, kooperativního učení
 žáci mají příležitost organizovat svou vlastní činnost
 učitel udržuje zájem o výuku způsobem své práce a jednání, korekcemi apod.
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činnosti jsou střídány, vytváří se prostor k odstranění únavy
v úvodu hodiny učitel vstřícně a nápaditě motivuje žáky
závěrečná fáze hodiny je účelně využita k rekapitulaci, ohodnocení, motivaci
učitel aktualizuje učivo
učitel průběžně hodnotí snahu, výkon, pokrok
učitel hodnotí úspěšnost žáka v kontextu jeho dispozic, zejména formativně a
diagnosticky
hodnotí s vědomím motivace k další práci
využívá širokou škálu možností hodnocení
vhodně využívá opatření k posílení kázně a zvládá kázeň ve třídě
učitel respektuje názory žáků, podporuje jejich vyjadřování
podněcuje k úsudku
učitel respektuje potřebu dovednosti písemné komunikace
klima je otevřené, vlídné s autoritou učitele
učitel působí na žáky povzbuzujícím způsobem, podporuje jejich sebevědomí, jedná
důstojně a s úctou
učitel umí řešit konfliktní situace
výuka má prosociální dopad
kázeň není vynucovaná, je důsledkem pozitivního klimatu a učitelova stylu práce

8.3. Postup zpracování a využití vlastního hodnocení školy
Činnost, termíny
1. Zpracování strategie vlastního hodnocení školy (plán, organizační zabezpečení, realizace,
zpracování výsledků a zprávy, prezentace a publikování): květen – srpen
2. Návrh struktury vlastního hodnocení školy: srpen – září
3. Projednání struktury a metodiky vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou: do
konce září
4. Ustavení skupin hodnotitelů: říjen – listopad
5. Rozdání listů a jiných pracovních materiálů hodnotitelům: leden
6. Průběh vlastního hodnocení školy: leden – duben
7. Předání a zpracování výsledků (ŘŠ nebo jím pověřená skupina): duben
8. Vypracování zprávy: květen – září
9. Projednání výsledků vlastního hodnocení školy v pedagogické radě: do 31. října
10. Využití zprávy o vlastním hodnocení školy (publikování, vyhodnocení, přijetí opatření):
listopad
11. Zpětná vazba (úprava koncepce, organizace školy, rozpočtu, kontroly): listopad – prosinec
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9. Přílohy:
9.1. Příloha č. 1: ŠVP školní družiny při Základní škole a mateřské škole Hranice,
Struhlovsko, příspěvková organizace

Ředitel školy:
Vychovatelky ŠD:

Kapacita:

Mgr. Radomír Macháň
Jana Dröhslerová - vedoucí vychovatelka
Alena Tomaštíková
Stanislava Fojtíková
3 oddělení
90 žáků s pravidelnou docházkou z 1. – 5. ročníku + 14 žáků
s nepravidelnou docházkou

Charakteristika
Školní družina navazuje na výchovně vzdělávací program školy a napomáhá k plnění cílů ŠVP.
Doplňuje a prohlubuje získávání klíčových kompetencí specifickými postupy a formami pro
školní družinu, splňujícími požadavky pro pedagogiku volného času.
ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem
domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem,
rekreací, zájmovou činností, zábavou, vzděláváním a přípravou na výuku.
Časové rozvržení a uspořádání činností ve ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Podporuje
zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.
Umístění, vybavení ŠD, materiální podmínky
Školní družina je umístěna v prostorách školy, tvoří ji tři samostatná oddělení. 1. a 3. oddělení je
v prvním patře vedle prvních tříd, 2. oddělení je vedle tělocvičny. Všechna oddělení jsou
vybavena standardním nábytkem, 2. oddělení je po celkové rekonstrukci včetně. Každé oddělení
je vybaveno hrami a pomůckami, didaktickou technikou, kobercem pro odpočinkovou činnost
a pomůckami pro rukodělné práce. Pro svou činnost využívá družina i další prostory: hernu pro
ranní a společnou družinu, počítačovou učebnu, školní knihovnu, pracovní dílnu, cvičnou
kuchyňku, učebnu s interaktivní tabulí, školní hřiště, atrium a dětský koutek na zahradě
s průlezkami. Pravidelně je využívána keramická pec na vypalování dětských výrobků
z keramiky. Vychovatelky průběžně zajišťují vybavení svých oddělení novými hrami
a hračkami, pracovním materiálem a výukovými pomůckami.
Personální podmínky
V každém oddělení pracuje plně kvalifikovaná vychovatelka s dlouholetými zkušenostmi. Další
vzdělávání probíhá samostudiem (odborná literatura) či účastí na akreditovaných školeních.
Vychovatelky jsou iniciátorem a průvodcem dítěte při činnostech, děti motivují, přímo či
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nepřímo řídí, hodnotí. Probouzejí v dětech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci,
chuť dívat se kolem sebe a vnímat podněty, vytvářet pozitivní postoj žáků.
Vychovatelky během celého pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence důležité nejen
pro učení, ale i pro další osobnostní rozvoj žáků.
Cíle vzdělávání












Rozvíjet osobnost dítěte.
Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.
Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování
a řešení problémů.
Učit žáky osvojovat si základy slušného chování při stolování.
Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se.
Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech.
Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás.
Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.
Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci.
Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami dětí.

Specifika ŠD při plnění cílů ŠVP





Dobrovolnost: děti se rozhodují pro činnost, volí si aktivitu podle svých zájmů,
vychovatelka motivuje k aktivnímu využití volného času.
Aktivita: děti se podílí na plánování činností, jejich průběhu, realizaci i hodnocení.
Seberealizace: každé dítě uplatňuje své vlohy, oceňujeme a kladně hodnotíme nejen
výsledky, ale i snahu dítěte.
Odpočinek: zařazování spontánních činností do režimu dne dětí, aktuálně reagovat na
potřebu odpočinku, odstranit únavu z vyučování a umožnit dětem vytváření neformálních
osobních vztahů a navazování kontaktů s dětmi ve skupině.

Formy výchovně vzdělávací práce
1. Pravidelná činnost
 je dána týdenní skladbou a režimem dne ve školní družině, respektuje organizaci
školního vyučování
 zájmové kroužky v rámci školní družiny
2. Příležitostná činnost
 prezentace prací žáků na výstavách a jejich následná návštěva
 tematická výzdoba školy a ŠD
 vítání prvňáčků, příprava drobných dárků pro děti
 zapojení do školních projektů
3. Spontánní činnosti
 individuální hry dle výběru dětí během jejich příchodu do družiny před vyučováním, po
obědě a při sloučeném oddělení v koncové družině
 pobyt venku, využívání školní zahrady, hřiště, atria
4. Odpočinkové činnosti
 klid po obědě
 individuální hry, poslech, četba
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neřízené činnosti, vychovatelka zajišťuje materiální podmínky pro činnost, zabezpečuje
bezpečnost

Kroužky školní družiny
 Pondělí:


Úterý:




Středa:
Čtvrtek:



Pátek:

Stolní tenis
Tvořílek
Sportíno
Sporťačka
Keramika
Hopsando
Notička
Barvínek
Knihovnický

p. vych. Tomaštíková
p. vych. Dröhslerová
p. vych. Fojtíková
p. vych. Tomaštíková
p .vych. Fojtíková
p. vych. Dröhslerová
p. vych. Dröhslerová
p.vych. Tomaštíková
p.vych.Fojtíková

Strategie výchovně vzdělávací práce
 hry – dlouhodobé, krátkodobé / denní /
 plnění projektů
 skupinová práce
 soutěže - dlouhodobé, krátkodobé / denní /
 komunikace, diskuse
 esteticko výchovné a pracovní činnosti
 názorné simulace situací
 dramatizace
 besedy
 praktické ukázky a dovednosti
 vyprávění
 testy, kvizy, křížovky, doplňovačky
 pohybové aktivity
 vycházky
 zájmové útvary
 praktické dovednosti
 práce s informacemi
 výstavy prací
 relaxace
 spolupráce s dalším oddělením, staršími žáky
 spolupráce s rodiči a veřejností
 charitativní práce
 exkurze
 výklad
Klíčové kompetence
1. Kompetence k učení
 učí se s chutí, započatou práci dokončí, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, získané
zkušenosti uplatňuje v praktických situacích
2. Kompetence k řešení problémů
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všímá si dění i problémů a ty jsou motivací k řešení dalších problémů a situací, rozlišuje
správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení

3. Komunikativní kompetence
 ovládá řeč, vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky
i odpovědi, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, navazuje kamarádské
vztahy
4. Sociální a interpersonální kompetence
 samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně zodpovídá a nese
důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, je
schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi
5. Činnostní a občanská kompetence
 učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům
a povinnostem přistupuje zodpovědně, uvědomuje si svá práva i práva druhých, dbá na
své osobní zdraví
6. Kompetence k trávení volného času
 orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové
činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových
i individuálních činnostech
Školní družina svými prostředky na základě požadavků pedagogiky volného času a svým
programem navazuje na základní školu. Vědomosti i dovednosti žáků dále rozvíjí, prohlubuje
a upevňuje.
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
1. Místo, kde žijeme
 Škola
o organizace života ve škole, v rodině, společnosti, v obci 1,2,3,6
o cesta do školy a ze školy 1,2,3
o dopravní výchova 1,3,5
o orientace ve škole 1,2,6
o spolupráce s novými dětmi v kolektivu 3,4,5
 Naše město
o poznávání okolí školy 1,2,4
o kde bydlím 1,3,4
o pohádky a pověsti jako poslech.činnost 1,3,5
o tematické vycházky do okolí školy 2,4,5
o poznávání různých služeb v obci – OÚ, knihovna 1,3,5,6
o zvyky, obyčeje 1,3,5,6
 Za Hranice
o okolí našeho města 1,2,6
o kudy kam – orientace v okolí za pomoci mapy, plánku 1,4,5
o zeměkoule, vesmír 1,2,5,6
2. Lidé kolem nás
 Rodina
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o členové rodiny 1,2,3,4,5,6
o povolání rodičů 3,4
o rodinné oslavy 4,5
Kamarádi
o tolerance, empatie, vzájemná úcta, vztah ke spolužákům i dospělým osobám
1,3,4,5
o „Ten umí to a ten zas tohle“/ spolupráce mezi dětmi 2,3,5
Nejsme sami
o ochrana životního prostředí 1,2,4,5,
o osvojení zásad vhodného chování a jednání mezi lidmi / pozdravení,
komunikace / 4,5,6
o šetření majetku 1,2,4
o základní práva a povinnosti 5
o pravidla stolování 1,3,4
o předcházení šikaně, záškoláctví, negativním vlivům 2,5
o výchova občana demokratického státu
o výchova k sebekázni

3. Lidé a čas
o denní režim a jeho dodržování 1,2,3,4,5
o odlišný způsob života lidí 1,2,6
o organizace a režim ve ŠD 1,2,5,6
o návštěva muzea, histor.místa 1,2,4
o historie věcí a jevů 1,2
o postup událostí v čase 1,2,4,5
4. Rozmanitosti přírody
o člověk a příroda 3,5,6
o tematické vycházky, pobyt v přírodě 1,2,6
o pozorování změn, roční období 2,3
o péče o pokojové rostliny 4,5,6
o zakládání herbáře1,5,6
o ekologie1,2,4,5
o zvířata kolem nás – album zvířat, domácí zvířata 1,2,
o rozlišování znaků v přírodě 1,2,5
o krmení zvěře v zimě 2,4,6
o jedovaté rostliny 4,5
o chráněné oblasti 1,2,4
o orientace v terénu 1,2
5. Člověk a jeho zdraví
o naše tělo 1,2,5
o poučení o zdraví a nemocech 1,2,5
o otužování, osobní hygiena 2,4,5
o předcházení úrazům 4,5
o nácvik ošetření jednoduchého poranění 1,2,4
o vyhledávání pomoci, tísňové linky 1,2
o pravidelný pobyt venku 5,6
o závodivé hry, hry s míčem 4,6
o smysl sportovní činnosti, album sportovců, pravidla her 4,5
o zimní sporty 6
o význam cvičení pro lidské zdraví 5,6
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
 čím budu 1,3,4
 bez práce nejsou koláče . hodnocení práce druhých 1,2,3
 praktické dovednosti a tvořivost dětí 1,2,6
o práce s papírem, drobným materiálem, model.hmotou, textilem
o konstruktivní stavebnice
o výrobky z přírodnin, odpadového materiálu
o hry s barvou – rozfoukávání, obtisky
o tiskátka z brambor
o výrobky ze slaného těsta
o práce s kostkou
o využíváme netradiční materiály a techniky
UMĚNÍ A KULTURA
 návštěva kulturních zařízení 2,3,6
 „To je krásy na světě“ - podílíme se na příjemném prostředí kolem nás 1,3,4,6
o hudebně pohybové hry
o poslech čtených pohádek s hudbou
o malování, kreslení
o ilustrace k četbě
o vyprávění příběhů
o úprava knihovničky, práce s dětskými časopisy
o popěvky, koledy, námětové písně
o dramatizace pohádek

Podmínky pro činnost












pestrá činnost žáků ve školní družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu
vhodný stravovací a pitný režim
zdravé prostředí užívaných prostor – vybavení, světlo, teplo, čistota, větrání, hygienické
vybavení prostor
ochrana žáků před úrazy
dostupnost prostředků první pomoci
vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství
v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie
věková přiměřenost a motivující hodnocení – respekt k individualitě žáka, dostatečná
zpětná vazba
ochrana žáků před šikanou, násilím a dalšími patologickými jevy
spoluúčast žáků na životě školy a ŠD
využívání ostatních prostor školy – učebna počítačů, tělocvična, sportovní a dětské hřiště,
cvičná kuchyňka, herna, hudebna, interaktivní tabule
možnost zapůjčení pomůcek z kabinetů ZŠ

Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
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Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný
rozvoj.
Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami budeme spolupracovat
adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou.
Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových
aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti.
Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků bude brán ohled na integraci těch,
kteří mají speciální vzdělávací potřeby. V případě nutnosti spolupracujeme s odbornými
pracovišti.
Pro rozvoj talentovaných jedinců bude naše ŠD nabízet další doplňkové aktivity v oblasti jejich
zájmu.
Podmínky BOZP
ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální.
Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře.
Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči ale i s širokou veřejností.
Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna:


Vnitřním řádem ZŠ



Vnitřním řádem ŠD



Vnitřními řády specializovaných učeben

V dalších prostorech se žáci řídí pokyny pedagogického pracovníka.

ŠVP školní družiny je realizován v celoročním plánu ŠD a rozpracován v jednotlivých
tematických plánech v každém oddělení.Vychovatelka zodpovídá za jejich plnění a rozšiřuje jej
o aktuální projekty.Pravidelně vede pedagogickou dokumentaci a vytváří zajímavé a hodnotné
podmínky pro činnost ve školní družině. Prezentuje svou práci na veřejnosti a spolupracuje
s rodiči i veřejností.
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9.1.1. Příloha: Celoroční plán práce ŠD

Cíl: Vytváření a upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, učit je vzájemné toleranci
a spolupráci při společných projektech, rozvíjení osobnosti a všestrannosti dětí
Stanovení pravidelné činnosti ve školní družině:
Ranní družina: 6.00 – 8.00
 scházení dětí do družiny / herna 1.patro /
 spontánní činnosti, stolní a společenské hry, kreslení, individuální hry
 řízená činnost – pohybové hry, TV chvilka, společný zpěv, četba
Odpolední družina : 11.30 – 16.30
 hygiena, společné stolování ve školní jídelně
 klid po obědě – spontánní činnosti, hry dle volby dětí
 hlavní zájmová činnost – viz plán jednotlivých oddělení
 14.30 – 16.00 kroužky ŠD
 hry
 16.00 – 16.30 - společné oddělení – stolní hry, odpočinková a rekreační činnost, za
vhodného počasí pobyt na dětském hřišti, spontánní činnosti, individuální
Stanovení příležitostné činnosti ve školní druž ině
 Přivítání prvňáčků (září)
 Den bez aut
 Dopravní soutěž
 Podzimní výzdoba školy
 Prezentace činnosti ve dvoraně zámku
 Vánoční jarmark (prosinec)
 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
 Vánoce v družině
 Karneval (únor)
 Velikonoční výstava a jarmark ve škole
 Bezpečně na ulici
 Den matek – výroba dárků (květen)
 Den dětí – den soutěží a her
 Sportovní odpoledne, výtvarné a pracovní dílny, režie vlastních představení
 Měsíční projekty podle plánu jednotlivých oddělení
 Dílničky pro rodiče s dětmi ve spolupráci s třídními učiteli
 Školy v přírodě
 Akce pro MŠ
Vydávání družinového měsíčníku „Pozor, Azor“ :
 září p.vych. Fojtíková
 říjen p.vych. Tomaštíková
 listopad p.vych. Dröhslerová
 prosinec p.vych. Fojtíková
 leden p.vych. Tomaštíková
 únor p.vych. Dröhslerová
 březen p.vych. Fojtíková
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duben p.vych. Tomaštíková
květen p.vych. Dröhslerová
červen p.vych. Tomaštíková
časopis k zápisu a pro prvňáčky p.vych.Dröhslerová

Témata časového plánu v činnosti ŠD
1. Duhový rok
Celoroční činnost je zaměřena k vytváření kolektivních vztahů,spolupráci mezi dětmi,
ohleduplnému a bezpečnému chování ve škole a školní družině. Své znalosti a dovednosti
děti aplikují při pobytu v družině i mimo školu.
Měsíční celodružinové soutěže :
Září: Měsíc kamarádky pastelky
Říjen: Měsíc dráčka Papíráčka
Listopad: Měsíc barevného lístečku
Prosinec: Měsíc bílé vločky
Leden: Měsíc modrých mrazíků
Únor: Měsíc brášků sněhuláčků
Březen: Měsíc zvířátek
Duben: Měsíc malovaných vajíček
Květen: Měsíc zářících sluníček
Červen: Měsíc duhové kuličky
2. Téma: PODZIMNÍ OBDOBÍ - září, říjen, listopad
 Cíle:
o rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů
o vyjasnění vztahu dítě – dospělý
o vytváření vztahů dětí mezi sebou
o eliminace nebezpečí na silnici
o osvojení si metod práce s informacemi
o rozvoj estetického cítění
o získávání nových poznatků použitelných v dalším životě
 Obsah:
o žáci se naučí orientovat se v prostředí a v mezilidských vztazích
 Metody práce:
o vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby,
výtvarné techniky, hudba, zpěv
 Formy:
o skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)
 Výstup:
o Dítě: pojmenovává dění kolem sebe
o účelně využívá volný čas citlivě vnímá okolní skutečnosti
o dokáže vyhledávat informace
o odpovědně plní svěřené úkoly
o dává věci do souvislostí
o dokáže diskutovat
 Klíčové kompetence:
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o kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, zpracovává
a reprodukuje jednoduché texty, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle,
účastní se diskuzí, nebojí se vyjádřit vlastní názor
o kompetence sociální a personální – využívá zkušeností jiných lidí, přijímá
hodnocení svých výsledků, pečuje o své fyzické a duševní zdraví, uznává autoritu,
umí pracovat v kolektivu, přijímá hodnocení svých výsledků, radu i kritiku,
pečuje o své fyzické a duševní zdraví
o kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání,
zručnosti a dovednosti
o kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, využívá vědomosti v životě,
podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, dítě vyhledává
potřebné informace, stanovuje si cíle a priority
 Tematické okruhy
o Škola:
 Přivítání prvňáčků
 Poznej a orientuj se ve škole, okolí školy a družiny!
 Seznámení se školním řádem a vnitřním řádem družiny
 Bezpečnost ve škole i v družině
 Vyjasnění vztahu dítě – dospělý
 Vytváření vztahů dětí mezi sebou
o BESIP:
 Dopravní situace
 Bezpečná cesta do školy
 Dopravní tematika na vycházkách
 Bezpečnost při hrách v místnosti a venku
 Ochrana zdraví
o Slušné chování:
 Mezilidské vztahy, zdravení, prošení, děkování
 Úcta k dospělým
 Oslovení pracovníků školy a názvy míst ve škole (ředitelna, kabinet,
oddělení)
o Stolování:
 Pravidla kulturního stolování
 Zdravá strava
o Zájmová činnost:
 Pohádky českých autorů
 Cvičení s hudbou, hry s jednoduchými cviky
 Míčové hry, využití sportovního náčiní, prolézaček a vybavení dětského
hřiště k rozvoji obratnosti a síly, nácvik štafetových závodů a vzájemného
povzbuzování během her, rozvoj vytrvalosti a zdravé soutěživosti, hry a
soutěže na hřišti
 Navazování a rozšiřování vědomostí o přírodě, pozorování podzimní krajiny
a prací na zahrádkách, určování ovoce a zeleniny, využití plodin
 Krátké scénky vystihující režim dne školáka, dramatizace říkanek a písniček
 Poznávání barev, hry s využitím barevného cítění, kresba a malba jevů z
přírod a předmětů z nejbližšího prostředí
 Keramika - dekorační, užitková
 Lidové písně, využití známých nápěvů k rozezpívání a hlasové výchově,
rytmizace, hry s doprovodem reprodukované hudby
3. Téma: ZIMNÍ OBDOBÍ – prosinec, leden, únor
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Cíle:
o osvojení si metod práce s informacemi
o rozvoj estetického cítění
o získávání nových poznatků použitelných v dalším životě
o rozšiřování znalostí a dovedností
o využití praktických zkušeností
o účelné trávení volného času
o rozvoj pohybu, uvolnění, relaxace
o rozvoj individuálních schopností v oblasti estetiky
Obsah:
o žáci se naučí orientovat se v prostředí, chránit své zdraví
Metody práce:
o vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby,
výtvarné techniky, hudba, zpěv, besedy
Formy:
o skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)
Výstupy:
o Dítě se zapojuje do dění kolem sebe
o účelně využívá volný čas, realizuje své požadavky
o uplatňuje vyhledané informace
o pomáhá kamarádům
o dokáže diskutovat i se podřídit
Klíčové kompetence:
o kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, formuluje
své myšlenky, aktivně se účastní diskuzí, zpracovává jednoduché texty
a
témata, dokáže pracovat ve skupině
o kompetence sociální a personální – přijímá hodnocení svých výsledků, radu
i kritiku, dále se vzdělává, pečuje o své fyzické i psychické zdraví, využívá
zkušeností jiných lidí, dokáže komunikovat, uznává autoritu, podporuje
mezilidské vztahy
o kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání,
zručnosti a dovednosti
o kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení
a organizování činností, vyhledává potřebné informace, efektivně se učí,
přizpůsobuje se dennímu režimu, realisticky hodnotí své výsledky
Tematické okruhy
o Škola
 Vánoční výzdoba školy
 Výroba vánočních přání pro zaměstnance školy
 Využití školních prostor k získávání informací - knihovna, počítačová třída,
interaktivní tabule
o Zdraví:
 Otužování, první pomoc
 Zdravá strava, ovoce
 Skladba jídelníčku
 Hygiena stolování
o Tradice a zvyky:
 Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled
 Vánoční besídky
o Environmentální výchova:
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 Osvojení si návyku třídění odpadu
o Zájmová činnost:
 Pohádkové vánoce - lidové moudrosti a pranostiky, četba zimních příběhů,
bajky
 Soutěže ve vytrvalosti, cvičení posilující správné držení těla, driblování,
přeskoky přes švihadlo
 Zimní příroda, krmení zvířátek, využití encyklopedií k hlubšímu poznání
domácích a cizokrajných zvířat
 Vánoční tradice, besídky
 Rodinné vztahy - rodiče, sourozenci, prarodiče
 Vánoční jarmark na zámku, výstava v Galerii M a M
 Vánoční a novoroční přáníčka, papírové ozdoby, pohlednice,
 Zimní radovánky - hry na sněhu, bobování, závodivé hry, překážkové
dráhy, štafety na sněhu, hod na cíl, stavby ze sněhu
 Práce s přírodninami, svícny, drobné dárky
 Výrobky na vánoční Jarmark a výstavu
 Koledy - nácvik a poslech
4. Téma: JARNÍ OBDOBÍ – březen, duben, květen, červen
 Cíle:
o Osvojení si metod práce s informacemi
o Rozvoj estetického cítění
o Získávání nových poznatků použitelných v dalším životě
o Rozšiřování znalostí a dovedností
o Využití praktických zkušeností
o Účelné trávení volného času
o Rozvoj individuálních schopností
o Rozvoj slovní zásoby, odborná terminologie
 Obsah:
o žáci se naučí používat verbální i neverbální komunikaci, poznávat a chránit
přírodu, sžívat se s ní
 Metody práce:
o vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, praktické ukázky, hry,
soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv
 Formy:
o skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)
 Výstup:
o Dítě: pojmenovává dění kolem sebe účelně využívá volný čas
o učí se pracovat v kolektivu
o dokáže vyhledávat informace
o odpovědně plní svěřené úkoly
o dokáže diskutovat,vyslechnout názor druhých
o přijímá a plní odpovědně jemu svěřené úkoly
o pracuje v souvislostech
o účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názor
 Klíčové kompetence:
o kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, formuluje
své myšlenky srozumitelně a souvisle, zpracovává jednoduché texty, vyjadřuje se
a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování
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o kompetence sociální a personální – dítě spolupracuje, odhaduje výsledky svého
jednání a chování v různých situacích, stanovuje si cíle a priority, využívá
zkušeností jiných lidí, zvládá mezilidské vztahy
o kompetence pracovní – dítě si rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti při
používání různých materiálů a pomůcek
o kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení
a organizování vlastního učení, dále se vzdělává, umí používat pojmy
kvalifikovaného charakteru při řešení konkrétních úkolů, klade si vzdělávací cíle,
dokáže realisticky hodnotit své výsledky
 Tematické okruhy
o Komunikace:
 Verbální, neverbální
 Porozumění, chápání
o Domov:
 Rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří
o Obec:
 Poznávání širšího okolí školy
 Orientace ve městě
o Zájmová činnost:
 Bajky, vyprávění děje podle obrázků, četba z dětských časopisů
 Štafety, závodivé hry v přírodě, překážkové dráhy s využitím terénních
nerovností a překážek
 Jarní příroda, zvířátka a jejich mláďata
 Velikonoční kraslice, přáníčka a ozdoby, malujeme přírodu
 Výrobky na výstavu v Galerii M a M
 Návštěva výstav k svátkům jara v Galerii M a M, velikonoční výstava v MŠ
Klíček
 Čarodějnický rej - hry, masky
 Pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, soutěže ve znalostech,
prevence úrazů na ulici orientace ve vzdálenějším prostředí, mapy, ukazatele
a orientační tabule ve městě, významná místa ve městě
 Simulace dopravních situací, na vycházkách poznávání dopravních značek
 Hrajeme pohádky
 Pochodové a výletní písničky
V červnu je činnost šk.družiny zaměřena na zábavné hry a soutěže včetně "Dne dětí", je
ukončena celoroční práce dětí v kroužcích ŠD. Dětem je rozdáno vysvědčení školní družiny
a jsou odměněny za celoroční práci.
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9.2. Příloha č. 2: Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY
(zpracovala: Mgr. Alice Lehká, ing. Martina Svobodová)

Motto: Poznej a chraň!

1. Poloha školy:
Město Hranice se nachází uprostřed Moravské brány, která odděluje Oderské vrchy od
nejzápadnějších výběžků Karpat (Podbeskydská pahorkatina). Budova školy je typickou sídlištní
panelovou stavbou umístěná na západním okraji města v klidné lokalitě s dobrou dopravní
obslužností. V areálu školy je parkoviště pro cca 10 automobilů, sportovní areál – fotbalové
hřiště s běžeckou dráhou, atrium, školní pozemek s malým sadem a malý parčík se zastaralým
dětským koutkem. Nadmořská výška cca 250 m n. m.
2. Podmínky:
Ačkoli je město z přírodovědného hlediska postavěno na atraktivním místě, samotná škola se
nachází uprostřed sídliště, za nímž jsou pole. Nejbližší les je cca 2 km daleko, dostupná je ze
školy řeka Bečva, avšak její tok je ve městě umělě regulován.
Širší region však nabízí dostatek atraktivních míst pro EVVO (nejhlubší propast ve střední
Evropě, Zbrašovské aragonitové jeskyně, vápencový a břidlicový lom, opuštěné břidlicové štoly
s netopýry, NPR Hůrka, PR Malá a Velká Kobylanka, PP Kostelíček s xerotermní vegetací, hrad
Helfštýn...)
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Město se nachází na rozmezí tří národopisných oblastí – Valašska, Hanácka a Lašska, což škole
poskytuje širokou nabídku tvořivých a poznávacích námětů pro činnost.
Škola má jmenovaného koordinátora EVVO (Mgr. Alice Lehká) se zájmem o ekologickou
výchovu, který spolupracuje se středisky ekologické výchovy, úřady a občanskými sdruženími a
předává informace o možnostech využití EVVO ve výuce i mimo ni ostatním pedagogům.
3. Vize školy:
Škola – příjemné místo k životu. Škola s ekologickým provozem, kde děti i dospělí spolupracují
v tvořivé a klidné atmosféře, podporující sebeúctu a dobrovolnou skromnost s ohledem na
životní prostředí.
4. Cíle EVVO
 Hlavní cíle:
o odpovědnost vůči sobě i přírodě, spolupráce, ctění přírodních i lidských hodnot
 Další cíle:
o poskytnutí kvalitních informací k orientaci ve vztazích v přírodě
o vytvářet citové vazby dětí k přírodě a kraji, ve kterém žijí
o pochopení a přijetí zásad trvale udržitelného života s důrazem na ohleduplnost a
spolupráci v mezilidských vztazích
o podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání
o působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve
smyslu potřeb trvale udržitelného rozvoje
5. Výuka
EVVO je na naší škole začleňena téměř do všech předmětů, do práce školní družiny a zájmových
aktivit. Ve zvýšené míře se s ní žáci setkávají především v prvouce, přírodovědě a přírodopisu,
vlastivědě a zeměpisu.
Prvouka se vyučuje v prvních třech ročnících ZŠ, přírodověda ve 4. a 5. ročníku.
Přírodopis na 2. stupni je vyučován částečně podle systémových učebnic nakladatelství Scientia
(p. Dobroruky) a částečně podle učebnic z nakladatelství Fraus.
Seminář z přírodopisu – je nabízen jako volitelný předmět žákům 2. stupně. Ukázka
tématického plánu je v příloze č. 1.
Na přírodopisné učivo navazujeme v předmětu výchova ke zdraví, jenž je zařazen ve dvou
ročnících (po jedné hodině) za celý 2. stupeň.
Předmět Základy řemeslné výroby je zařazen ve všech ročnících 2. stupně, a to jako
dvouhodinovka týdně. Snažíme se, aby výuka mohla probíhat v odpoledních hodinách, což
umožňuje v případě potřeby sdružovat výuku i do vícehodinových celků (vycházky a exkurze).
Učební plány tvoří vyučující na základě vlastních zkušeností a nápadů, snažíme se seznamovat
žáky (jak už sám název napovídá) se základy lidských řemesel a tudíž i s prací s přírodními
materiály (práce se dřevem, košíkářství, zpracování ovčí vlny, tkaní, obdělávání půdy, pěstování
rostlin, barvířství, drhání, pletení, výroba slaměných ošatek...) Vše doplňujeme novějšími
rukodělnými technikami (výroba papíru a práce s ním, scoobydou). Tento předmět ideálně
spojuje teoreticky nabyté informace a praxi.
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Výuku doplňujeme různými metodami a formami výchovy s důrazem na vlastní prožitek
a praktickou činnost (pokusy, pozorování, hry, prezentace skupinové práce...).
Učebna a kabinet přírodopisu jsou relativně na slušné úrovni vybaveny přírodninami,
publikacemi a pomůckami potřebnými k pozorování, tyto pomůcky si mohou půjčovat všichni
pedagogové školy, některé (dalekohledy, lupy, atlasy, encyklopedie) jsou volně k zapůjčení i pro
žáky školy.
Vybavenost školy přírodovědným softwarem a DVD je slabá, videotéka zastaralá.
Ve škole se nachází minizookoutek se třemi terárii (pískomilové, gekončíci, strašilky), do
budoucna bychom chtěli chov drobného zvířectva rozšířit. Stěny školy zdobí tématické nástěnky
a výsledky samostatné práce a pozorování žáků.
Pro výuku je též využívána školní zahrada, která je však ve velmi nevyhovujícím stavu (větší
část je nezastíněná, žáci sedí na zemi, opticky ruší žáky 1. stupně učící se v budově, druhově
chudý „kus zelené plochy“). Děti ze školní družiny si hrají na starých prolézačkách, které
nevyhovují bezpečnostním předpisům. Během velkých přestávek žáci mohou navštěvovat atrium
(mimo zimní měsíce). Naším velkým přáním je v nejbližší době vybudovat „živou a pestrou
zahradu“ s dostatečným množstvím relaxačních koutků i ukázkami jednotlivých biotopů, kde by
děti mohly trávit mnohem více času v době výuky i mimo ni.
6. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezového tématu EVVO do předmětů a
ročníků :
 Ekosystémy
o les -Př 6, 7, 8,9
o pole - Př 6, 7, 8, 9
o vodní zdroje - Ov 9
o moře - Př 6, 7, 8
o tropický deštný prales - Př 6, 7, 8/ Z 7
o lidské sídlo, kulturní krajina - Vv 7, 8, 9/ Z 8
 Základní podmínky života
o voda - Prv 3/ Přv 4, 5/ Př 6/ Ch 8/ Ov 9/ Pč 9/ Ov 9
o ovzduší - Prv 3/ Přv 4/ Př 6/ Z 6, 8/ Ch 8/ Ov 9/ Pč 6, 8 9
o půda - Prv 3/ Přv 4/ Př 6, 7, 9/ Z 6, 8/ Ov 9
o ochrana biologických druhů - Prv 2/ Př 6, 7, 8
o ekosystémy - Přv 6, 7, 8/ Z 6/ Vv 4
o energie - Př 6/ Ch 8, 9/ F 8/ Pč 6, 7, 8, 9
o přírodní zdroje - Př 9/ Ch 8, 9/ Pč 6, 7, 8, 9
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí
o zemědělství a životní prostředí - Př 6, 9/Z 6/ Ch 9/ M 8
o doprava a životní prostředí - Př 9/ Z 6/
o průmysl a životní prostředí - Př 9/ Z 6/ CH 9/ M 9/ Pč 6, 7, 8, 9/ Vv 5
o odpady a hospodaření s nimi - Prv 1, 2, 3/ Přv 4, 5/ Pč 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/ Vv 8, 9
o ochrana přírody a kulturních památek – Prv 3/ Přv 4, 5/ Př 6, 8, 9/ Ov 6, 7, 8/ Vv 6, 7,
8, 9/ Pč 6, 7, 8/ Aj 9/ D 9/ Dj 9/ Tv 1, 2, 3, 4, 5,
o změny v krajině – Př 9/ Z 8/ Vv6, 7, 9
o dlouhodobé programy a akce zaměřené na růst ekologického vědomí veřejnosti - Př 9
 Vztah člověka k prostředí
o naše obec - Prv 2, 3/ Přv 5/ Ov 8/ Vv 4/ Pč 6, 7, 8, 9/ Čj 6/ Aj 8, 9/ Dj 8,9
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o náš životní styl - Prv 3/ Přv 4/ Př 8/ Vkz 7/ F 9/ Vv 4, 9/ Pč 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/ Čj
7/ Ov 7
o aktuální (lokální)ekologický problém - Přv 4/ Př 9/ Ov 9
o prostředí a zdraví - Prv2,3/ Přv 4,5/ Př 8/ F 9/ Vv9/ Pč 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/ Čj 8,9
o nerovnoměrnost života na zemi - Ov 9
7. Prvky integrující EVVO ve škole
 Do celoročního plánu zařazujeme následující metody a formy práce:
o skupinová práce
o pozorování, pokusy
o vycházky s pozorováním
o exkurze
o projektové dny
o výukové programy středisek ekologické výchovy (každý žák by se měl alespoň
jednou za školní docházku zúčastní vícedenního pobytu ve středisku ekologické
výchovy)
o zájmové kroužky
o přírodovědné soutěže
8. Ekologizace provozu školy
 zaměstnanci školy se snaží o vlídné a přátelské jednání s dětmi i mezi sebou navzájem
 roční plán EVVO se aktualizuje vždy na začátku školního roku, projedná se se všemi
zainteresovanými zaměstnanci. Návrh plánu předkládá koordinátor řediteli školy
k připomínkování a podpisu. Ředitel školy zahrnuje důležité body programu EVVO do
provorního měsíčního a týdenního plánu. Program EVVO je průběžně naplňován všemi
zaměstnanci školy (vedením, pedagogy i správními zaměstnanci).
 pedagogové navštěvují akce DVPP v oblasti EVVO
 schází se žákovská samospráva, která řeší i otázky životního prostředí
 v interiéru školy je zeleň, prostory školy jsou barevně zdobeny, jsou zde relaxační koutky
 žáci pečují o školní pozemek, někteří v zájmových útvarech i o chráněná území
 snažíme se při školním provozu šetřit elektrickou energií a vodou, produkovat co
nejméně odpadu, odpad třídíme k recyklaci, organizujeme sběr papíru, sbíráme použité
elektrospotřebiče, baterie, plasty...
 biologický odpad ze školního pozemku (a brzy snad i ze školní jídelny) ukládáme do
kompostérů
 podporujeme dopravu do školy na kole, škola umožňuje žákům bezpečné uložení kol
 doplňujeme vybavení přírodovědnými pomůckami, které děti využívají v hodinách, v
družině a v kroužcích
 plánujeme používat ekologické čistící prostředky,používat recyklovaný papír,
znovuplnitelné tonery, úsporné žárovky a elektrospotřebiče třídy A
9. Volnočasové aktivity
 Plantago – přírodovědněturistický kroužek - funguje na ZŠ Struhlovsko od září 2005 pod
vedením p. uč. Alice Lehké. Přírodovědný kroužek vede děti k bližšímu a hlavně
praktickému poznávání přírody a pobytu v přírodě spojeným s turistikou a pohybem. Děti
se schází o sobotách a nedělích, případně v době školních prázdnin, přibližně jednou za
14 dní. Počet členů kroužku je 20 dětí prvních až devátých tříd. Jedním z cílů kroužku je
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poznání přírodních hodnot širšího regionu (střední a severní Morava, západ Slovenska),
díky grantům města Hranice již bylo uskutečněno několik exkurzí (i vícedenních, s
tábořením ve volné přírodě nebo na chatě, společně s rodiči žáků). V uplynulých letech se
děti z kroužku aktivně zapojili do projektu správy CHKO Beskydy a ČSOP Valašské
Meziříčí Beskydský poutník, podílely se na záchraně mokřadních biotopů v Beskydech,
pomáhaly s údržbou naučné stezky v NPR Hůrka, vyrobily ptačí budky a rozvěsily je v
hranickém parku...
Hry a vyrábění – mj. práce s přírodním materiálem
Kroužky v družině – Barvínek a Pracovní hrátky

10. Spolupráce školy s okolím
 Spolupracujeme s:
o rodiči – konzultační hodiny 4x ročně, po telefonické domluvě kdykoliv během
školního roku
o Městským úřadem v Hranicích, mj. S odborem životního prostředí
o Domečkem - domem dětí a mládeže v Hranicích
o Alcedem – střediskem ekologické výchovy ve Vsetíně
o Sluňákovem - střediskem ekologické výchovy v Horce u Olomouce
o Junákem – svazem skautů a skautek , hranickým střediskem
o Ligou lesní moudrosti – kmenem Okwaho v Hranicích
o Střední lesnickou školou v Hranicích
o BIOS Přerov
o Ornitologická stanice Přerov
o Správou CHKO Beskydy
o Zelenou školičkou – domem dětí a mládeže ve Valašském Meziříčí
o ČSOP Valašské Meziříčí
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9.3. Příloha č. 3: Minimální preventivní program
1. Charakteristika
Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek
v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován.
Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci
mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější
skupině, proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky.
Poskytnout žákům co nejvíce informací nejen o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků),
naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.
Cílem našeho programu je dlouhodobý, komplexní program. Důraz je kladen na zodpovědnou
práci pedagogů v třídnických hodinách, informovanost žáků v hodinách občanské výchovy,
rodinné výchovy, chemie, přírodopisu, dějepisu apod., rovněž i na širokou nabídku
volnočasových aktivit (školní družina, kroužky). Cílem je také motivovat učitele k aktivnímu
zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při komunikaci se
žáky, výchovou vlastním příkladem a k vzájemné informovanosti o chování žáků.
Za velmi důležité považujeme rovněž práci se žáky za účelem zvyšování zdravého sebevědomí,
správného sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe sama. Budeme vést
žáky ke zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových
látek. K tomuto cíli využijeme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního
přístupu k žákům, třídnických hodin apod.. Ve své práci však budeme nutně potřebovat podporu
a účelnou spolupráci rodičů.
Program se týká všech žáků i pedagogů naší školy. Součástí cílové skupiny jsou i rodiče žáků.
2. Způsob realizace
Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou







zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají
efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si
důsledků jednání
posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty,
adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku
vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na
výkon,zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a
klidu, bez strachu a nejistoty
formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního
vědomí, mravních a morálních hodnot , humanistické postoje apod.

3. Klíčové vyučovací oblasti jsou
 oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog,
chemické aspekty drog atd.)
 oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně,
podmínky správné výživy, volný čas apod.)
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oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí,
jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.)
oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti,
správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální
kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.)
oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.)
oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování,
kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.)

4. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech:
 Rodinná výchova
 Občanská nauka
 Přírodověda, biologie
 Přírodověda, vlastivěda
 Český jazyk
 Prvouka
 Výtvarná výchova a výtvarné soutěže
 Tělesná výchova
 Chemie
 Základy společenských věd
5. Znalostní kompetence žáků
 1. – 3. ročník
o žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu,
užíváním drog, zneužíváním léků
o znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
o znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu
o mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu
o mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů
 3. – 5. ročník
o žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
o znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují
si zdravý životní styl
o podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch
zdraví
o znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a
šíření drog
o umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc
o umí pojmenovat základní mezilidské vztahy
o umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti
o ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
o mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých ( šikana,
násilí, zastrašování aj.), je protiprávní
o znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky
 6. – 9. ročník
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o žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví
o respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení,
jsou tolerantní k menšinám
o znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným
způsobem
o znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
o umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly
o znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí
o znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů
o uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné
protiprávní činy
o umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky
o umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví
o ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci
o znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny
o ví, že zneužívání dítěte je trestné
o umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice
návykových látek
o ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít
o bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání,
sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího
ohrožení
o dokáží komunikovat se specializovanými službami ( linky důvěry, krizová centra)
o odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat
6. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny
 1. – 5. ročník
o společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli
o zvyšování zdravého sebevědomí žáků
o zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti
o vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů
o nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry
o rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty ( například
formou komunitního kruhu)
o rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“
o navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě
o osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS – hygiena, životospráva,
sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem
a cigaretami
o základy etické a právní výchovy
o zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných
postižení
o všestranný rozvoj osobnosti žáka
o soustředěnost na včasné diagnostikování soc.-patologických problémů ve třídních
kolektivech
o důraz na spolupráci s rodiči
o široká nabídka volnočasových aktivit
o ekologická výchova
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o návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast
v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako
v předchozích letech
6. – 9. ročník
o Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících
zátěžových situací – změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých
předmětech, odchod některých spolužáků ( víceletá gymnázia, sportovní třídy apod.)
a příchod nových spolužáků, zvýšené nároky na objem a strukturu učiva.

7. Obsah programu:
 vzájemné poznávání účastníků
 vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem
 stanovení pravidel soužití třídní komunity
 formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se
rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog,
vzniku různých typů závislostí apod.
 začlenění nových žáků do komunity třídy
 trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“
 trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
 zvládání náročných fyzických duševních situací
 umění vyrovnat se s neúspěchem
 upevňování vztahů v komunitě vrstevníků
 rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí
 nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků
 nácvik řešení zátěžových situací
 zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně
odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování)
 přehled životních rizik
 společenské vztahy ( včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.,)
 modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů
8. Konkrétní aktivity podporující primární prevenci
 výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a
způsobů chování
 akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů
spolupráce s Policií ČR a městskou policií)
 zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu,
vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.
 na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále
zvýšenou pozornost prevenci kouření. Po loňském rozsáhlém projektu pokračovat v
osvětě v rámci hodin OV, RV, třídnických hodinách atd.
 dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a
bulimie (blok v rámci hodin RV, videoprojekce)
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přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování
vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)
akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a
xenofobie
zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů,
exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd.
organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění
školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.)
široká nabídka volnočasových aktivit
účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci
přírodovědné stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech,
viz sběr plastových lahví a umělohmotných vršků apod.)
školní časopis – dává prostor pro tvořivost žáků. Zvyšuje také zájem a povědomí žáků o
dění ve škole.
školní parlament - Rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je
prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují
kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách.

9. Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
 seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek
 nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika
prevence
 nabídka propagačních materiálů o drogách
 seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami
 na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují
účast na diskotékách
 informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o programu školy v oblasti
prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu
Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníkové
práce třídních učitelů, připomínky dětí a školní samosprávy, třídnické hodiny, hodiny předmětů
výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizvána pracovnice PPP
nebo pracovník K – centra.
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9.4. Příloha č. 4: Zařazení etické výchovy do výuky
Ročník

Předmět

Učivo

český jazyk komunikace při vytváření výchovného kolektivu - představení se, vytvoření základních komunikačních pravidel kolektivu
základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav, otázka, prosba, poděkování, omluva
1.
prvouka

2.

tvořivost v mezilidských vztazích - vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, zbavování se strachu
z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování

český jazyk komunikace při vytváření výchovného kolektivu - základní komunikační pravidla, zdvořilost, otevřená komunikace
prvouka

sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení
schopnost spolupráce - radost ze společné činnosti a výsledku

český jazyk základy neverbální komunikace - seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje těla, mimika, zrakový kontakt,
gesta, podání ruky
3.
prvouka

sebepojetí - sebepřijetí, sebeprezentace
schopnost spolupráce - vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce

;
cizí jazyk

4.

komunikace v běžných každodenních situacích

český jazyk komunikace citů - identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku,
obav a hněvu
elementární prosociálnost - darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství
pozitivní hodnocení druhých - v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly,
připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu
přírodověda sebepojetí - sebeovládání, podpora sebeoceňování
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Ročník

5.

6.

Předmět

Učivo

akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat
reakci druhých
český jazyk iniciativa - ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině,ve třídě,mazi vrstevníky, iniciativa nepřijatá
jinými, zpracování neúspěchu
asertivní chování - rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání,
zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání
český jazyk otevřená komunikace - úrovně komunikace, zásady verbální komunikace
cizí jazyk

výchova
k občanství

výchova
ke zdraví

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
úcta k lidské osobě - lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, pozitivní hodnocení druhých
v obtížných situacích, občanská zralost
asertivní chování - přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu,
realizace svých práv, řešení konfliktu
obrana před manipulací - asertivní techniky
fair play - zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry
rodina - poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace nevyslovených pravidel a
očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří
ochrana přírody a životního prostředí - úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, vnímání krásy a
mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí
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Ročník

7.

Předmět

9.

Učivo

otevřená komunikace - komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách
český jazyk pozitivní vzory versus pochybné idoly - senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, vzory ve vlastní rodině, vliv
zobrazených vzorů a vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě
výchova
k občanství

8.

Strana č. 83

jedinečnost a identita člověka - rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, úvahy
nad mravními zásadami

český jazyk aktivní naslouchání - cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání
podpora pozitivního působení televize a medií - nabídka pozitivních vzorů v mediích, kritický přístup k působení medií,
rozlišování mezi realitou a pseudorealitou
výchova
k občanství

já - potenciální vzor pro druhé - smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život
iniciativa a tvořivost - prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve školním prostředí a v rodině, ochota ke spolupráci, přátelství
etické hodnoty - zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života
ekonomické hodnoty - rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství, vztah mezi ekonomikou
a etikou, rozvíjení ekonomických ctností - šetrnost, podnikavost

přírodopis

sexuální zdraví - zodpovědný vztah k sexualitě, mládí- příprava na lásku, sexuální identita, nezralé rodičovství

výchova
k občanství

iniciativa ve ztížených podmínkách - pozitivní formulace problémů, pomoc anonymnímu člověku,veřejná osobní angažovanost
uplatnění komplexní prosociálnosti - bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah k menšinám
duchovní rozměr člověka - obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem, informace o různých
světonázorech
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9.5. Příloha č. 5: Zařazení sexuální výchovy do výuky
Ročník

Předmět

1.,2.,3.
1.,2.,3.

prvouka
prvouka

domov – prostředí domova
škola – bezpečná cesta do školy

1.,2.,3.

prvouka

1.,2.,3.
1.,2.,3.
1.,2.,3.

prvouka
prvouka
prvouka

rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy,
život a funkce rodiny,
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování
péče o zdraví, zdravá výživa – osobní, intimní a duševní hygiena – stres a jeho rizika, reklamní vlivy

3.

prvouka

4.,5.

vlastivěda

4.,5.

vlastivěda

4.,5.

vlastivěda

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Učivo

lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou,
základy lidské reprodukce, vývoj jedince
partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a psychické změny v
etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu),
osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, krizové situace (šikana, týrání, sexuální
brutalita a jiné formy násilí, služby odborné pomoci)
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, protiprávní jednání
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Ročník

Předmět

7.

výchova
ke zdraví
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Učivo
vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství
vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina
dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství
mladistvých, poruchy pohlavní identity

8.

výchova
ke zdraví

tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní hygieny
ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy – bezpečné
(nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV / AIDS, hepatitidy, preventivní a lékařská péče)
skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí,
formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace se službami odborné pomoci
bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost
v konfliktních a krizových situacích
manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt
celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a jejich
hierarchie (Maslowova hierarchie potřeb)
podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, odpovědnost jedince za zdraví
sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a
zvládání problémových situací
psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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Učivo

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých
výchova
k občanství morální rozvoj – dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální chování
lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen
vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských vztazích,
problémy lidské nesnášenlivosti
zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování
podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti
vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém
osobních hodnot, sebehodnocení, stereotypy v posuzování druhých lidí
osobní rozvoj – adaptace na životní změny

8.

6.,8.

přírodopis fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování člověka
anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla,
nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí
přírodopis životní styl – pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka
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9.6. Příloha č. 6: Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

KOUZELNÝ KLÍČEK

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013
Aktualizace dokumentu: 31. 8. 2016

Razítko
školy

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Telefon/fax: 581 602 599/581 602 600

…………………………..
podpis ředitele školy
E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz
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Ředitel školy:
Zást. řed. pro 1. St. a MŠ:
Vedoucí učitelka MŠ:

Mgr. Radomír Macháň
Mgr. Marie Hajdová
Lenka Münsterová

Kontakty:

581 650 151 - Mgr.Radomír Macháň
581 650 153 - Mgr.Marie Hajdová
581 650 181 – I. třída Kvítečka
581 650 182 – II. třída Kuřátka
581 650 183 – III. třída Hvězdičky
581 650 165 – IV. třída Slunečnice
581 602 600
stru@stru.hranet.cz
http://www.stru.hranet.cz
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www:
IČ:
IZO MŠ:
REDIZO:
Zřizovatel školy:

146 18 575
181 020 491
600 146 375
Město Hranice
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581 828 111
starosta@mesto-hranice.cz, mistostarosta@mesto-hranice.cz,
jmeno.prijmeni@mesto-hranice.cz
http://www.mesto-hranice.cz
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Obecná charakteristika mateřské školy

Mateřská škola vznikla sloučením Mateřské školy Slunečnice (vznik v roce 2010, jako nová součást do té doby Základní školy Hranice,
Struhlovsko, příspěvková organizace) a Mateřské školy Klíček (vznik v roce 1965, jako zařízení pro předškolní výchovu). Základní škola byla
zřízena 1. 7. 1991 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou za účelem poskytování výchovy a vzdělávání včetně uskutečňování
školního stravování vlastních zaměstnanců. Poslední platná verze zřizovací listiny byla schválena dne 24. 11. 2005 Zastupitelstvem Města
Hranice s účinností od 1. ledna 2006 a upravuje mimo jiné i oblasti doplňkové činnosti, na které má škola živnostenské oprávnění:





Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Realitní činnost
Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

Do sítě škol byla škola zařazena rozhodnutím MŠMT pod č.j. 6826/95-00 z 18.3.1996 a sdružuje:






Základní škola ........................
Mateřská škola ........................
Školní družina ........................
Školní jídelna ..........................
Školní jídelna – výdejna .........

kapacita: 850 žáků ......................
kapacita: 100 dětí .......................
kapacita: 180 žáků ......................
kapacita: 806 stravovaných .......
kapacita: 130 stravovaných .......

IZO: 014 618 575
IZO: 181 020 491
IZO: 120 200 864
IZO: 103 132 571
IZO: 181 020 505

Mateřská škola s oddělením „Slunečnice“ byla vybudována v suterénu pavilonu školy ze dvou učeben, které sloužily jako školní družiny
a přilehlých prostor. Detašované pracoviště školy Klíček, Struhlovsko 1432, je samostatně stojící budova s třemi třídami s celodenním provozem.
Mateřská škola s oddělením „ Slunečnice a detašované pracoviště „ Klíček“ mají: třídu (denní místnost), hernu, školní jídelnu - výdejnu,
sociální zařízení, šatny pro děti, šatnu pro učitelky.
Třídy jsou vybaveny vhodným nábytkem pro uložení hraček a pomůcek. V místnostech je nábytek složen z polic, skříní a je velmi variabilní a
přestavitelný. Děti mají bezprostřední přístup k hračkám. V rámci velkého prostoru herny jsou vytvořeny menší hrací koutky – kuchyňka,
výtvarná koutek, koutek na práci s manipulačními stavebnicemi. Denní místnost je vybavena keyboardem, televizí, radiomagnetofonem a DVD.
Herna po obědě slouží k odpočinku dětí.
Součástí školy je prostorná zahrada obklopená zelení, kde jsou pískoviště, průlezky a další zařízení, které děti využívají při svých hrách
a pohybových aktivitách.
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Telefon/fax: 581 602 599/581 602 600

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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O děti pečují paní učitelky. O čistotu v prostorách školky se starají paní uklízečky a o úpravu zahrady pan školník.
Pracovníci mateřské školy úzce spolupracují s pedagogickými zaměstnanci školy, zvláště s vyučujícími prvního stupně. Děti využívají
celý areál školy (vnitřní i venkovní) i odborné učebny. Seznamují se s interaktivní výukou, navštěvují přírodovědný koutek učebny přírodopisu,
tělocvičnu. Účastní se projektových dnů školy (prezentace na zámku, karneval, Velikonoce, navštěvujeme dny otevřených dveří, atd.), dále pak
se Základní uměleckou školou a Střední lesnickou školou.

III. Podmínky vzdělávání
1. Vnitřní uspořádání školy
Prostorové uspořádání místností odpovídá bezpečnostním a hygienickým předpisům, vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem
dětí.
Ve třídě je kuchyňský koutek pro děvčátka, pro chlapce skříň s kontejnery s konstruktivními stavebnicemi, pracovní stoly pro výtvarné a
pracovní činnosti.
Třída i herna umožňují dostatek pohybových aktivit. Herna slouží po obědě i jako ložnice, lehátka se denně rozkládají a po řádném vyvětrání
skládají. Součástí vnitřního vybavení je krásný dřevěný nábytek s velkými úložnými prostory. Hračky, pomůcky, přírodniny, jsou umístěny tak,
aby je děti mohly volně používat.
Děti se podílejí svou výtvarnou i pracovní činností na výzdobě tříd, chodeb a šaten.
Školní zahrada slouží dětem k relaxaci i pohybovým aktivitám. Prostory i vybavení školní zahrady jsou bezpečné, vybavené certifikovanými
herními prvky společnosti „Tomovy parky“.
2. Životospráva v MŠ
Režim dne je přizpůsoben tak, aby byly uspokojovány základní lidské potřeby s ohledem na denní rytmus dětského organismu. Strava ve škole
splňuje všechny požadavky zdravé a pestré výživy. Děti mají dostatek ovoce i zeleniny. Mezi jídly jsou dodržovány pravidelné intervaly, dbáme na dostatek
tekutin během celého dne. Ve třídách jsou k dispozici konvice s nápojem tak, aby se děti mohly kdykoli napít. Do jídla je nenutíme, snažíme se je motivovat.
V individuálních případech po domluvě s rodiči přizpůsobujeme jídelníček dle zdravotního stavu (alergie na mléko, mléčné výrobky, med apod.).

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Telefon/fax: 581 602 599/581 602 600
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3. Psychosociální podmínky
Úkolem pedagogů je připravovat pro děti citově bohatý život v průběhu celého dne v MŠ, usilovat o to, aby čas prožitý v MŠ byl pro dítě
radostí, příjemnou zkušeností a místem bezpečí. Pedagogové při své činnosti maximálně respektují potřeby dětí. Plně přijímají každé dítě bez
ohledu na míru jeho schopností a talentu, podněcují je k dosahování co nejlepších výkonů v rámci jeho možností, sil a potřeb. Všechny děti mají
rovnocenné postavení.
Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí. Učitelky vedou děti k dodržování určitého řádu a pravidel
potřebných pro soužití ve skupině, přičemž respektují určitou volnost a svobodu dětí. Nenásilnou formou získávají zájem dítěte o spolupráci
s ostatními dětmi i s učitelkou.
4. Pravidelné a doplňkové programy dětí
V naší mateřské škole probíhá jedenkrát týdně logopedické cvičení pod odborným vedením kvalifikovaného logopeda. Zde jsou děti
zařazovány podle nutnosti logopedické nápravy a věku, tzn. přednostně jsou zapsány děti v předposledním a posledním roce docházky do MŠ,
aby byla náprava realizována v dostatečném předstihu.
Starší děti si po dohodě s rodiči a učitelkou volí z pestré nabídky zájmových kroužků (Angličtina, Mažoretky, Sportovní kroužek,
Tanečně hudební atd.). Činnost v zájmových kroužcích je zahájena měsícem říjen a končí v červnu.
V průběhu roku jsou organizovány v sezónních blocích za účasti kvalifikovaných trenérů a pedagogických pracovnic MŠ kurzy plavání v
hranické plovárně (podzim, zima).
Během celého školního roku jsou pro děti připravena různá divadelní představení. 1x ročně jezdíme do loutkového divadla v Ostravě,
čímž děti vedeme ke vnímání kulturních hodnot.
Tyto aktivity doplňuje celá řada akcí:
 Podzimní slavnost


Návštěva Polesí Valšovice



Divadelní představení v Ostravě



Mikulášská nadílka



Vánoční besídka



Maškarní karneval

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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Návštěva knihovny



Jarní tvoření s rodiči a dětmi



Den otevřených dveří



Zápis dětí do mateřské školy



Besídka ke Dni matek



Oslava svátku Dne dětí – Pohádková zahrada



Výtvarné výstavy v M+M Galerii, cukrárně „Kočka“, ve dvoraně zámku…



„Škola v přírodě“- pro předškoláky



Pasování školáčků

5. Spolupráce s rodinou
Značný důraz klademe na spolupráci s rodinou, nejen v oblasti poradenské. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se
různých programů dle zájmu, ale i podílet se při přípravě různých akcí pro děti.
Na začátku školního roku organizujeme schůzku s rodiči. V průběhu celého školního roku jsou rodiče informováni ať pohovory s
učitelkami, tak na nástěnkách, www stránkách a formou školního časopisu vydávaného 2x ročně.
6. Režim dne
6:00 – 8:30 hodin:
otevírání nového dne, hry, zájmové a individuální činnosti, pohybové chvilky

8:30 – 9:00 hodin:
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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hygiena, dopolední svačina

9:00 – 9:30 hodin:
zájmové a řízené činnosti

9:30 – 11:30 hodin:
příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:15 hodin:
oběd, hygiena

12:15 – 14:15 hodin:
odpolední odpočinek, náhradní klidové činnosti

14:15 – 14:45 hodin:
hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:00 hodin:
odpolední činnosti, hry, zájmové dílny, uzavření dne
IV. Třída „Slunečnice“ v budově ZŠ Struhlovsko otevírá mateřskou školu v 6:30 hodin.

7. Kriteria přijetí dítěte do MŠ
 vyšší věk dítěte s přednostním přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v souladu s ustanovením § 34 odst.
4 školského zákona
 trvalý pobyt dítěte v Hranicích a jeho místních částech
 zohlednění zaměstnanosti rodičů dítěte (zohlednění možnosti rodičů poskytovat dítěti vzdělání a péči v potřebném rozsahu)
 dítě se hlásí k celodennímu provozu
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 základní školu a mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte
 doba podání přihlášky (přednostně podané žádosti v den zápisu) a opakované podání žádosti (žádost podaná již v předcházejících letech)
8. Zápis dětí do MŠ
Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci březnu. Termín zápisu stanoví ředitel školy po dohodě se
zřizovatelem. Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č.500/2004 Sb., správní řád. V případě, kdy počet podaných žádostí zákonnými zástupci dětí o
přijetí dětí do mateřské školy překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí mateřské školy, postupuje ředitel školy podle vnitřních směrnicí MŠ a
„Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Klíček“. O zařazení dítěte do mateřské školy informuje ředitel zákonného zástupce dítěte
písemně „Rozhodnutím o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

9. Řízení MŠ
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny a všichni zaměstnanci s nimi byli prokazatelně seznámeni. Ředitel školy při
vedení podporuje spoluúčast zaměstnanců na rozhodování o zásadních otázkách školního vzdělávacího programu (ŠVP), podporuje jejich vzájemnou
spolupráci pedagogů a rodičů. Plánování pedagogické práce je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. Ředitel školy průběžně
vyhodnocuje ŠVP ve spolupráci ostatních pedagogických pracovnic. Z tohoto ŠVP vycházejí třídní tematické projekty „Hrajeme si s barevnými klíčky“.
Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola
spolupracuje se zřizovatelem a s dalšími orgány státní správy a samosprávy.

10. Personální a pedagogické zajištění
 všechny pedagogické pracovnice mají požadovanou odbornou kvalifikaci a jsou způsobilé pracovat s dětmi
 pracovní tým školy funguje na základě jasně vymezených pravidel
 specializované služby – logopedie je zajišťována logopedem, postupně dochází k proškolování pedagogických pracovníků
v logopedické prevenci (asistent logopeda)
V mateřské škole pracuje 8 pedagogických pracovnic. Ve třídě„Slunečnice“ 2 učitelky a v detašovaném pracovišti „ Klíček“ 6
učitelek. Dále v mateřské škole pracují 3 uklízečky a 3 pracovnice školní jídelny.
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Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci a dále se průběžně vzdělávají na seminářích pořádaných
Scholla Servis v Přerově, agenturou AVDO v Olomouci, NIDV v Olomouci a samostudiem odborné literatury a časopisů. Všechny
přistupují k dalšímu vzdělávání velmi zodpovědně.
Pedagogové pracují profesionálním způsobem, jejich jednání a chování je v souladu se společenskými i pedagogickými pravidly.
Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Speciální službu,
jako je logopedie, zajišťuje ve škole speciální pedagogická pracovnice na dohodu. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou postupně
proškolováni v logopedické preventivní péči tak, aby tato péče byla poskytována učitelkami v každé třídě.

IV.
Naše třídy:

Organizace vzdělávání

I. třída „Kvítečka“ - heterogenní, kapacita 25 dětí, věk dětí od 3 do 5 let
II. třída „Kuřátka“ - heterogenní, kapacita 25 dětí, věk dětí od 3 do 5 let
III. třída „Hvězdičky“ homogenní, kapacita 25 dětí, věk dětí od 5 do 7 let
IV. třída „Slunečnice“ heterogenní, kapacita 25 dětí, věk dětí od 4 do 7 let

Při rozdělování dětí do jednotlivých tříd je přihlíženo k požadavkům rodičů (společné zařazení sourozenců do heterogenních skupin).
Plánování veškerých činností vychází z potřeb a zájmů dětí a přihlíží k jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem. Pro
realizaci plánovaných činností jsou na škole vytvořeny vhodné materiální podmínky (dostatek pomůcek apod.).
Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a zapojování se do společných činností ať už v malé či
větší skupině. Poměr spontánních a řízených činností je v denním režimu vyvážený a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec
běžného programu. Děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru tak, aby ji mohly dokončit nebo se k ní později vrátit.
Denní režim je dostatečně pružný a umožňuje pedagogům reagovat na aktuální potřeby a změny. Do denního režimu jsou denně
zařazovány zdravotně preventivně pohybové aktivity.
Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání tak, aby děti nacházely potřebné zázemí, klid a bezpečí. Respektují osobní soukromí
dětí zejména při osobní hygieně. Je dbáno, ab počty dětí ve třídě nebyly překračovány a odpovídaly vyhlášce o předškolním vzdělávání.

V.
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V naší mateřské škole pracujeme dle školského vzdělávacího programu pro děti věkové kategorie 3 – 7 let. Program činností mateřské
školy vychází z potřeb dětí, které do naší školy docházejí.
Vize školy:
 Mateřská škola úspěšných, šťastných a spokojených dětí, která je místem klidu, pohody a bezpečí. Škola 21. století.
Cíle:
 Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a tím je připravovat pro školu, pro život a pro další
celoživotní vzdělávání.
 Respektovat jedinečnost každého dítěte – všem dětem umožnit rozvoj v plné šíři podle individuálních vlastností a schopností, právo
na hru, respektování individuálního tempa vývoje dítěte
 Podporovat a prohlubovat dětskou zvídavost a fantazii, umožnit dětem odpovědi na otázky, pomoci jim poznávat svět.
 Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a sebejistotu.
 Probouzet v nich tvořivost a schopnost spolupráce.
 Chceme dosáhnout efektivního vzdělávacího procesu
o radosti a spokojenosti dětí
o podnětného, přátelského a laskavého prostředí
o dobrá spolupráce s rodinou
 Umožnit dítěti prožít plnohodnotné dětství a pod odborným pedagogickým vedením dospět k úrovni svého osobního rozvoje a učení,
která je pro něj individuálně dosažitelná.
 Doplňovat rodinnou výchovu a vytvořit dětem dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
 Dát dětem prožít něco, co jim přinese radost, uvolnění, důvěru v ostatní, osvojení si společenského cítění, co zdokonalí jejich
schopnosti a přinese dětem nové poznatky.
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 Předávat a zprostředkovat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí
 Respektovat přirozená práva a potřeby dětí, podporovat jejich osobní rozvoj, probouzet chuť poznávat, tvořit a učit se.
Integrovaný způsob výuky – poznatky jsou propojovány s praktickými zkušenostmi a činnostmi dětí – vzdělávací nabídka je obsahem
integrovaných bloků.
Využíváme metody:
 prožitkového učení
 kooperativního učení
 tematického učení
 činnostního učení

Další vzdělávání probíhá formou cílené – řízené činnosti, jež je zařazena v denním režimu mateřské školy. Obsah činností vychází
z obecné filozofie zařízení a z cílů předškolního vzdělávání dětí. Z této funkce naší mateřské školy vyplývají hlavní výchovné cíle, které jsme
formulovali do ŠVP mateřské školy nazvaného „Kouzelný Klíček“.
Vychází z cílů Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a z vlastní filosofie, že základem vytváření postojů a vztahů předškolních
dětí by nemělo být nejčastěji užívané schéma: vědomost – dovednost - postoj, ale získávání postoje na základě vlastního prožitku a teprve na
závěr vytváření vědomostí.
Cílem je vytvořit dětem co
nejpestřejší svět složený z mozaiky vzájemně se ovlivňujících, prolínajících se a propojených oblastí, které jsou symbolizovány 5 kouzelnými
klíčky.
„Kouzelnými klíčky“ symbolicky otevíráme a zavíráme každý den v mateřské škole, odemykáme:
- „vrátka“ poznání
- jednotlivé vzdělávací oblasti
- pohádky
- zájmové dílny (mažoretky, sportovní kroužek, hudební,…)
Získávání cílových kompetencí a naplňování hlavních cílů a záměrů osobnostního vývoje je realizováno v rámci pěti samostatných
vzdělávacích oblastí, ucelených bloků činností, na které se učitelky zaměřují a u dětí průběžně rozvíjejí 5 „ Kouzelných Klíčků“
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Dítě a jeho tělo (oblast biologická)
Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)
Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní)
Dítě a svět (oblast environmentální, ekologická)

První Kouzelný klíček - Dítě a jeho tělo
Záměrem vzdělání v této oblasti je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho
tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke
zdravým životním postojům.

Druhý Kouzelný klíček - Dítě a jeho psychika
V této oblasti se zaměřujeme na rozvíjení duševní pohody dítěte, psychickou zdatnost, intelekt dítěte, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho
city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, kreativitu a sebevyjádření.

Třetí Kouzelný Klíček - Dítě a ten druhý
Cíle tohoto tématu nám pomáhají při utváření vztahů dítěte k jinému dítěti nebo dospělému, posilování, kultivování a obohacování
vzájemné komunikace dětí.
Čtvrtý Kouzelný Klíček - Dítě a společnost
Vzdělávacím záměrem je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si
potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření
společenské pohody.

Pátý Kouzelný klíček - Dítě a svět
Hlavním cílem této oblasti vzdělávání je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí
počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný dítěte (člověka) k životnímu
prostředí.

VI. Vzdělávací obsah
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Vzdělávací obsah je uspořádán do ucelených integrovaných bloků s motivačními názvy. Každý integrovaný blok má jedno téma a několik
inspirujících dílčích celků - podtémat. Podtémata obsahují pouze návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti, tyto
činnosti si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují do svých třídních programů, které v praxi nejsou přesně časově ohraničeny. Jejich délka se
může přizpůsobit aktuálnímu dění /svátky, významné události, nahodilé neplánované skutečnosti…/ nebo také zájmu a potřebám dětí. Jsou
dostatečně široké a vycházejí především z přirozeného života kolem nás.

Integrované bloky
1. Ve školce jsme rádi, jsme tu kamarádi
Podtémata:

Poznávám svoji školku
Já a moji kamarádi
Co se děje kolem mě? (režim dne,…)
Co mě baví?

2. Co přinášíš, podzime, to se brzy dozvíme
Podtémata:

Sklízíme plody podzimu (ovoce a zelenina)
Stromy a přírodniny
Podzim je malíř
O čem vyprávěl vítr
Zvířata na podzim (zvířata, ptáci)
Na konci podzimu

3. Vánoce, vánoce, zmrzlá píseň v potoce
Podtémata:

Než zazvoní zvoneček – advent
Přijde k nám Mikuláš
Těšíme se na Ježíška
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4. Co se děje v Zimě venku, když mráz kreslí na okénku
Podtémata:

Jak čaruje Zima
Zimní hry a sporty
Zima a oblečení
Jdeme k zápisu do ZŠ

5. Našemu tělu třeba nejvíce, horkého čaje sklenice
Podtémata:

Lidské tělo
Naše smysly
Chceme být zdraví
Masopust

6. Haló, haló, haló, jaro zaťukalo
Podtémata:

Probouzení přírody
Kniha má svátek
Velikonoce
Zvířata a mláďata
U potoka roste kvítí
Země má svátek
Můj domov
Cizí kraje

7. Pusu sladkou jak pralinka, mi dá moje maminka
Podtémata:

Moje rodina
Maminka má svátek
U nás doma
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Ten dělá to a ten zas ono (řemesla)
Co děláme celý den

8. Léto bude jéjéje, sluníčko nás zahřeje
Podtémata:

Hrajeme si celý den (MDD)
Cestování a doprava
Hurá do přírody
Ahoj, školko!

Charakteristika integrovaných bloků:

1.

Ve školce jsme rádi, jsme tu kamarádi

Časové ohraničení - září
Prostřednictvím plánovaných činností se děti učí adaptovat na život v MŠ či skupině nových kamarádů, přizpůsobit své chování této
skupině a společnému programu, spolupracovat, respektovat se navzájem, utvořit si prvotní představu o pravidlech chování a společenských
normách, aktivně přistupovat k problémům, vnímat svou sounáležitost i s přírodním prostředím a prostředím mu nejbližším.
Cíl: Seznámit děti s prostředím třídy, MŠ, s okolím (ZŠ), začleněním se do kolektivu, sžít se s režimem dne, postupně se přizpůsobit režimu
v MŠ.
Očekávané výstupy:
- seznamovat nové děti s prostředím MŠ
- seznámit se jmény kamarádů, znát své jméno a příjmení
- postupně poznat svoji značku
- pomoc novým dětem překonávat počáteční ostych, získávat důvěru v novém prostředí
- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, lezení,…)
- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování
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-

spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

-

hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci, ke schopnosti vyřešit
vzájemný spor
vést děti k samostatnému vyjadřování pocitů, myšlenek a přání
všímat si celkového stavu mluvidel, výslovnosti dětí
seznamovat děti s výtvarným materiálem, učit děti s ním přiměřeně zacházet
pěstovat u dětí kladný vztah ke knize

-

-

Kompetence:
-

získávat důvěru v prostředí MŠ
snaha o dodržování pravidel
spoluvytvářet prostředí pohody
rozvíjet správnou výslovnost
uvědomovat si sám sebe
zvládat lokomoci
spolupracovat
uplatňovat základní společenské návyky
těšit se na příjemné a hezké zážitky
podporovat pracovní činnosti a tvořivost
učit děti orientovat se ve vztazích mezi lidmi
vytvářet kladný vztah k místu, kde žijeme

Rizika:
-

2.

nevhodný přístup dospělého k dítěti
malá, nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
nedostatek porozumění, respektu k individuálním potřebám
nevhodné prostory pro pohybové činnosti, nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti
málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dětí
nedostatek času pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení
autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem

Co přinášíš, podzime, to se brzy dozvíme
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Časové ohraničení – říjen, listopad
Prostřednictvím situací, prožitků a plánovanými činnostmi se děti učí chápat změny kolem sebe, jejich příčiny a souvislosti, nebýt
lhostejný vůči okolí, vnímat přírodu i její součásti, být vnímavý a ohleduplný ke světu kolem, reagovat na měnící se přírodu, osvojit si základní
poznatky o přírodě, okolním prostředí.
Cíl: Seznamovat děti s podzimní přírodou a jejími znaky.
Očekávané výstupy:
-

manipulační činnosti a úkony s předměty, pomůckami a přírodním materiálem
respektovat mluvčího i v jiném dítěti

-

vést děti k používání gramaticky správných tvarů (průběžně vhodně a taktně opravovat chyby zopakováním tvaru správného)
umět předejít konfliktním situacím mezi dětmi, případné spory řešit domluvou
prohlubovat návyk šetrného zacházení s hračkami a předměty
správně reagovat na pokyn dospělého respektovat příkaz, zákaz

-

vnímat a esteticky hodnotit přírodní prostředí-oceňovat barevnost podzimu

-

poznávat vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti, vnímat barvy v přírodě
rozvíjet u dětí soustředěnost, pozornost, aktivitu, samostatnost a pečlivost
rozvíjet u dětí kultivovaný pohybový projev ve shodě s hudbou
zdůvodňovat význam osobní hygieny a dodržování hygienických zásad v kontaktu se společenským a přírodním prostředím
rozhodnout a popsat vzájemnou polohu dvou a více objektů

-

Kompetence:
- rozvíjet tvořivost a fantazii
- vnímat všemi smysly
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
- pojmenovávat většinu toho, čím jsme obklopeni
- chápat prostorové vztahy a časové pojmy
- znát a pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny
- rozšiřovat poznatky a dovednosti o střídání ročního období, změn v přírodě
- procvičovat motoriku a manipulaci s předměty
- zvládat pracovní činnosti spojené s úklidem
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udržovat dětská přátelství
zacházet šetrně s cizími pomůckami
podporovat pracovní činnosti a tvořivost
chápat nutnost ochrany přírody a životního prostředí

Rizika:
- omezování samostatnosti dítěte, málo příležitostí k pracovním úkonům
- málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte
- špatný jazykový vzor
- nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
- málo příležitosti a prostoru k řešení konkrétních poznávacích situací
- nedostatek možností projevovat vlastní city
- nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte
- příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině
- nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi
- nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

3.

Vánoce, vánoce, zmrzlá píseň v potoce

Časové ohraničení - prosinec
Prostřednictvím vlastního prožitku a činnostmi, které učitel předkládá, a kterými dítě vede, budovat v dětech smysl pro zodpovědnost,
vnímat okolní svět a jeho dění jako součást našeho bytí, pěstovat v dětech pocit potřeby ctění tradic a zvyků, těšit se na jejich dodržování.
Cíl: Uvědomit si pravý smysl předvánočního, vánočního času, projevovat kladné citové vztahy k rodičům, sourozencům.
Očekávané výstupy:
- rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat se v oblasti hrubé i jemné motoriky
- připravovat děti na činnosti se slovem (rytmizace říkadel, námětově se vážících k Vánocům)
- rozvíjet interaktivní schopnosti ve skupinových hrách
- postupně vytvářet základy kolektivního cítění dětí (potlačovat projevy sobectví)
- vést děti k vnímání barevné kompozice, k souhře tvarů, k půvabu věcí (vánoční výzdoba třídy, svícen, vánoční stromek)
- využít přírodniny k sestavování a konstruování (drobné předměty na vánoční stůl z jablek, ořechů, koření…)
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seznamovat děti s tradicemi Vánoc
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
posilovat hodnocení sebevědomí a jistotu dítěte v chování a jednání
rozvíjet kladné citové vztahy k rodičům, sourozencům, příbuzným (využít vánoční atmosféry a pohody)
sledovat rozvoj dětských přátelství, respektovat je a výchovně využít
rozvíjet a obohacovat rytmicko-pohybovou činnost s využitím různých doprovodných nástrojů

Kompetence:
- podporovat fyzickou zdatnost
- osvojit si poznatky o rodině
- osvojit si poznatky o zvycích a tradicích
- spoluvytvářet pohodu prostředí
- tvořit z různých materiálů
- ovládat různé výtvarné techniky
- posilovat spolupráci a zájem o druhého
- umět vnímat hezké věci kolem sebe
- prožívat společnou radost
- umět spolupracovat a přizpůsobit se
- rozvíjet jemnou a hrubou motoriku
- umět zvládnout prostorovou orientaci
- vyjádřit hudbu přirozeným dětským způsobem
- uplatňovat základy slušného chování a kulturního vystupování
- umět se soustředit na činnost
- naučit se zpaměti krátký text
- vyjadřovat samostatně své myšlenky
- pochopit prostorové vztahy a časové pojmy
Rizika:
- nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, odpočinku…)
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absence či nedostatek řízených pohybových aktivit
prostředí komunikačně chudé, omezující komunikaci mezi dětmi a dospělými
špatný jazykový vzor
necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského ostychu vedoucího k úzkosti a strachu
převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci
nedostatek porozumění a ocenění úspěchu a úsilí
nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem
nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření
nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí

Co se děje v Zimě venku, když mráz kreslí na okénku

Časové ohraničení - leden
Těšit se z krás a rozmanitostí přírody, vést děti k chápání časového sledu v jednotlivých ročních obdobích a budovat v nich pocit
zodpovědnosti za vlastní činy a rozhodnutí.
Cíl: Určovat hlavní znaky zimy, vést děti k vytváření správných návyků k péči o vlastní zdraví (vlastnosti sněhu a ledu).
Očekávané výstupy:
- procvičovat přehazování lehkých předmětů na cíl levou i pravou rukou a do dálky horním obloukem
- na základě pozorování vést děti k pochopení, že v zimě je chladno a mráz
- sledovat, zda děti znají vlastnosti sněhu, ledu a vody
- seznamovat děti s hlavními znaky zimního období a jeho vztah k určitému počasí
- umět pohybově vyjádřit charakter (tempo, výraz) skladby
- aktivně při činnostech používat větší počet slov a chápat jejich význam
- vést děti k souvislému a přirozenému vyjadřování
- vést děti ke koordinaci obou rukou spolu se zrakovou kontrolou při výtvarných činnostech
- rozvíjet u dětí soustředěnost, pozornost, aktivitu, samostatnost, pečlivost, zručnost při pracovních činnostech
- vést děti k samostatné péči o ptáky v zimě
- vést děti k vnímání barev v přírodě a kolem sebe
- vést děti k odpovědnosti při plnění drobných úkolů a povinností
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pozorovat a hodnotit chování a jednání dětí v přírodě při zimních hrách
rozvíjet koordinaci zraku a ruky pro rozvoj grafických schopností dětí, jako příprava pro psaní
znázornit lidskou figuru, její charakteristiku a detaily
znát své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště
přibližovat dětem školní prostředí exkurzemi v ZŠ
vést děti k rozlišování příslovců vpravo, vlevo na vlastním těle, vzhledem k vlastní osobě i k vzhledem jiným objektům
umět sledovat předem danou cestu (orientace na papíře i v prostoru)

Kompetence:
- znát některé vlastnosti vody
- rozšiřovat poznatky a dovednosti o střídání ročního období
- dodržovat dohodnutá pravidla
- kultivovat vzájemnou komunikaci
- vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností
- záměrně se soustředit na činnost
- používat aktivně slovní zásobu
- umět rozlišovat a znát některá písmena a číslice (starší děti)
- chápat číselnou řadu
- komunikovat přirozeně a bez zábran
- rozšiřovat poznatky a dovednosti o střídání ročního období
- postupovat a učit se dle instrukcí
- podporovat fyzickou zdatnost při zdolávání překážek
- zvládat koordinaci oka a ruky
Rizika:
- nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí
- dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a činností
- vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru)
- nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
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nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti
zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat
nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání
spěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu, nevhodné zásahy a přerušování činností dětí
dospělými
prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti
zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině
nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

Našemu tělu třeba nejvíce, horkého čaje sklenice

Časové ohraničení - únor
Prostřednictvím situací, plánovaných činností, experimentováním a praktickou činností se zapojením všech smyslů rozvíjet poznatky o
lidském těle, chránit své zdraví a zdraví druhých před nebezpečnými vlivy, osvojovat si zdravé životní návyky, důležitost životosprávy.
Uvědomit si, že když nějaká část těla přestane pracovat, tak jsme nemocní.
Cíl: Vytvářet povědomí o tělesném a duševním zdraví, o zdravém životním stylu.
Očekávané výstupy:
- procvičovat orientaci v prostoru, chůze se změnou směru i délky kroku mezi překážkami
- obohacovat slovní zásobu dětí
- zvyšovat nároky na gramatickou správnost mluvených projevů
- rozvíjet souvislé vyjadřování metodou vyprávění
- vést děti k uvědomělejšímu a samostatnějšímu dodržování pravidel chování a jednání ve škole i mimo budovu
- postupně odstraňovat sobeckost dětí a prohlubovat základy kolektivního cítění
- vést děti k rozlišování dynamiky v písních a pohybových hrách
- seznamovat děti s různými hudebními nástroji v poslechových skladbách nebo přímým kontaktem
- výtvarnými prostředky naznačit vztah člověka k prostředí
- využívat pomoci dětí při výzdobě třídy
- přiměřenou formou dětem vysvětlovat jak přišly na svět
- seznamovat děti s částmi lidského těla
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mít povědomí o těle a jeho vývoji
znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobní zdraví a bezpečí, kde v případě potřeby hledat pomoc
seznamovat se s tradicemi spojenými se zimním obdobím

Kompetence:
- získávat nové vědomosti o lidském těle
- pojmenovávat části lidského těla, pojmenovávat lidské orgány
- chápat a znát význam zdravého životního stylu
- vnímat všemi smysly
- upevňovat správné držení těla
- používat aktivně slovní zásobu
- postupovat a učit se dle instrukcí
- osvojit si poznatky o životě
- spolupracovat ve skupině a být schopen vzájemné dohody
- vyjadřovat své emotivní zážitky a představy
- osvojit si poznatky o zvycích a tradicích
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí
- umět řešit problémy
Rizika:
- neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte
- nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví a
možnostech jeho ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí
- omezený přístup ke knížkám
- časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka nevhodných programů
- zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat
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jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí
nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte
příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce
nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství
chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od cizích lidí
nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí

Haló, haló, haló, jaro zaťukalo

Časové ohraničení – březen, duben
Prostřednictvím situací, plánovaných činností, experimentováním a praktickou činností se zapojením všech smyslů rozvíjet poznatky o
živé a neživé přírodě, chápat změny kolem sebe, jejich příčiny a souvislosti, osvojovat si zdravé životní návyky, prostřednictvím prožitků učit
odpovědnosti za vlastní chování a způsob života, projevovat empatii k druhým, elementární spolupráce ve skupině.
Cíl: Všímat si změn v přírodě souvisejících s ročním obdobím-jaro, vytvářet vztah a úctu k tradicím, pochopit vzájemné vazby v konkrétním
životním celku.
Očekávané výstupy:
- pozorovat změny v přírodě a vytvářet tak příslušné poznatky
- podporovat hravé zacházení s výtvarným materiálem
- vytvářet poznatky o tom, co všechno potřebují rostliny k životu, souvislost mezi flórou a faunou
- prohlubovat u dětí poznatky o tom, že se musí rostliny zalévat, ošetřovat a chránit a že k růstu potřebují světlo, teplo, vzduch a vodu
- vystihnout hravými pohyby i tanečními kroky s náčiním i bez rytmu, dynamiku písní a tanečních her
- vést děti k pozorování, vnímání a estetickému hodnocení přírodního prostředí
- seznamovat děti s lidovými tradicemi
- uplatnit různé varianty rytmického doprovodu v říkadlech
- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, lezení,…)
- seznamovat děti s krásami naší země, se životem lidí a zvířat v cizích krajích, upozorňovat na odlišnosti i společné znaky
- vytvářet poznatky o probouzení přírody (domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata)
- seznamovat děti s planetou Země, nekonečností vesmíru, v němž se naše planeta pohybuje
- rozvíjet zručnost při práci s papírem, vést k bezpečnosti při práci s nůžkami
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vysvětlovat dětem způsoby zdvořilého chování a vystupování
obohacovat slovní zásobu dětí, zvyšovat nároky na gramatickou správnost mluvených projevů
vést děti k pochopení textu autorské pohádky a její atmosféru
postupně vést děti k pochopení rozdílu mezi verši a prózou
umět citlivě a pozorně sledovat divadelní představení
pěstovat u dětí kladný vztah ke knize, vést k šetrnému zacházení s knihou

Kompetence:
- umět správně zacházet s nůžkami
- umět zdvořile vystupovat ve styku s vrstevníky i dospělými
- osvojit si elementární poznatky o zvířatech a rostlinách
- vnímat svět přírody
- osvojit si poznatky o zvycích a tradicích
- pozorovat životní podmínky stromů, keřů, květin
- prohlubovat vztah k přírodě
- uvědomovat si různorodost světa
- vnímat že svět je rozmanitý a má svůj řád
- posilovat spolupráci a zájem o druhého
- zakotvit tradice oslav do časového období
- respektovat společenské role
- vnímat kulturní podněty
- těšit se na příjemné a hezké zážitky
- prožívat společnou radost
- zvládat pracovní činnosti spojené s úklidem
- rozvíjet tvořivost a fantazii
- projevovat zájem o knížky
- vyhledávat dobro a zlo, vlastnosti postav
- umět domyslet důsledky svého chování
- porozumět jednoduchým přírodním jevům
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chápat nutnost ochrany přírody a životního prostředí

Rizika:
- nevhodné chování dospělých na veřejných prostorech
- omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností

7.

-

málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dětí a slabá motivace k nim

-

omezený přístup ke knížkám
příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa
málo příležitosti a prostoru k řešení konkrétních poznávacích situací
nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu
málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování
nedostatečně psychosociálně „bezpečné“ prostředí, neautentické, s nedostatkem porozumění a empatie
prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace
nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření
nedostatek příležitosti k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům
výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná, která přesahují přirozenou zkušenost
dítěte a nejsou pro dítě prakticky využitelná

Pusu sladkou jak pralinka, mi dá moje maminka

Časové ohraničení - květen
Prostřednictvím prvních sociálních kontaktů, které vznikají v prvé řadě hlavně rodině, děti vedeny k pochopení světa kolem sebe.
Společensky přijatelné způsoby chování, které si dítě osvojí v časném věku, jsou pro něj důležitým základem dalších mezilidských vztahů a
postojů.
Cíl: Vést děti k uvědomění si sounáležitosti k rodině, upevňovat vztahy k rodičům, prarodičům, sourozencům, probouzet vzájemnou úctu,
prohlubovat představy dětí o práci, profesích dospělých.
Očekávané výstupy:
- pozorovat s dětmi jeden ovocný strom v době kdy začíná kvést a kdy už kvete
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posilovat projevy kladných citových vztahů k rodičům, prarodičům, sourozencům
podněcovat děti k aktivitě a radosti při přípravě prostředí třídy pro oslavy „Dne matek“
využít různé přírodniny k sestavování
vést děti k bezpečné manipulaci s dětským zahradním nářadím
zpívat s dětmi písně s jarní tématikou, využití sólového i kolektivního zpěvu
rozvíjet přirozený a kultivovaný pohybový projev v souladu s hudbou
rozvíjet u dětí koordinaci zraku a ruky pro rozvoj grafických schopností dětí
projevovat elementární cit pro prostor
vnímat estetické změny v přírodě, které způsobuje počasí
postupně u dětí vytvářet povědomí o gramatické správnosti
ověřit, jak děti umějí pěkně, kultivovaně a výrazně přednést báseň
rozvíjet tvořivost při práci s drobným materiálem
umět vytvořit skupiny předmětů o daném počtu
vést děti k pochopení a pojmenování emocí-láska, štěstí
vzbuzovat u dětí vědomí příslušnosti k rodině
seznamovat se s různými činnostmi pracemi, řemesly

Kompetence:
- rozvíjet tvořivost a fantazii
- naučit se zpaměti krátký text
- spoluvytvářet prostředí pohody
- vyjadřovat své emotivní zážitky
- komunikovat přirozeně a bez zábran
- pochopit a pojmenovat náladu či emoce
- naslouchat druhým
- být přiměřeně věku pohybově zdatný, mrštný, obratný, vytrvalý
- zvládat pracovní činnosti spojené s úklidem
- vést k šetrnému zacházení s hudebními nástroji
- uplatňovat základní společenské návyky
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vytvářet přátelské vztahy
chovat se ohleduplně
těšit se na příjemné a hezké zážitky
spolupracovat ve skupině, být schopen vzájemné dohody
orientovat se ve vztazích mezi lidmi
posilovat schopnost dětí spolehnout se na druhého
vytvářet kladný vztah k místu kde žijeme
chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce své i jiných
osvojit si poznatky o rodině
chovat se sebevědomě, nebojácně při vystupování na veřejnosti

Rizika:
- nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku,…)
- omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových dovedností
- málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte, slabá motivace k nim
- vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru)
- nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí
- převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci
- nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
- spěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu, nevhodné zásahy a přerušování činností dětí
dospělými
- nevhodné vzory a modely chování (netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti a tolerance, necitlivé vztahy a
postoje okolí)
- nedostatek pozitivní příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem
- manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením bez opodstatnění)
- nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství
- nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření
- nevhodný mravní vzor okolí (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, hrubého, ironického, popř. agresivního chování,
netolerantních, necitlivých či nevšímavých postojů apod.) včetně nevhodných vzorů v médiích
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zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině
chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozících od neznámých lidí
nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné

Léto bude jéjéje, sluníčko nás zahřeje

Časové ohraničení - červen
Prostřednictvím plánovaných zadání, situací a prožitků se děti učí uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při samostatném
plnění dílčích úkolů, učí se spolupráci s ostatními, i samostatnému jednání, připravovat se na roli budoucího školáka a také chápat systém
společnosti, ve které se sám rozvíjí.
Cíl: Podporovat navazování kontaktů dětí s jejich vrstevníky, prožívat společnou radost, seznamovat děti se způsoby dopravy, s bezpečným
chováním chodce v dopravním provozu.
Očekávané výstupy:
- vést děti k aktivní účasti i přípravě při oslavách MDD
- vést děti k překonávání strachu při cvičení v přírodním terénu, zdolávání různých druhů přírodních překážek všemi způsoby přirozených
cvičení
- vytvářet u dětí poznatky o letní přírodě a počasí
- využívat základní repertoár k radostnému a bezprostřednímu pěveckému projevu dětí
- vytvářet skupiny předmětů dle předem daných pravidel
- rozšiřovat citové kontakty se staršími dětmi i známými dospělými
- umět samostatně splnit jednoduchý úkol uložený učitelkou
- povzbuzováním vést děti k cílevědomosti a trpělivosti při překonávání překážek, řešení obtížnějších úkolů
- vést děti k bezpečnosti a správné manipulaci při práci s nůžkami
- seznamovat děti se způsoby dopravy, dopravními prostředky
- vést děti k základním pravidlům chování chodce v dopravě
- umět obratně kreslit křídou
- umět volně reprodukovat text autorské pohádky
- navozovat situace, které děti podněcují k řeči a slovnímu označování předmětů, jevů nebo činností
- umožňovat dětem poznávat vlastnosti a tvárné možnosti písku
- vytvářet složitější prostorové stavby a určovat jejich funkci
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Kompetence:
- zdokonalovat jízdu na trojkolce, koloběžce nebo na kole
- rozvíjet pozitivní city k přírodě
- vnímat zákony přírody
- tvořit z různých materiálů
- osvojit si nové poznatky
- odhadnout nebezpečí při manipulaci s některými předměty
- tvořit z přírodnin
- posilovat schopnost dětí spoléhat se na druhého
- respektovat se vzájemně
- dodržovat dohodnutá pravidla
- chovat se obezřetně
- domluvit se na společném řešení
- rozvíjet kamarádské vztahy
- zvládnout spolupráci ve skupině
- vyjadřovat se pomocí hudebních a hudebně pohybových činností
- odmítat společensky nežádoucí chování
- těšit se na příjemné a hezké zážitky
- jednat spravedlivě
- zvládat jednoduché pracovní úkony
- zvládat pohybové dovednosti
- mít povědomí o způsobech ochrany zdraví a bezpečí
- zvládnout prostorovou orientace
- rozlišovat nebezpečí
- používat aktivně slovní zásobu
- vyprávět podle vlastní fantazie
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
Rizika:
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nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné
špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, xenofobní chování, lhostejnost k problémům kolem
sebe a neochota podílet se na jejich řešení)
nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy
nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu
chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozících od neznámých lidí
časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti
nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte
nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti a mimoracionálního poznávání
nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí

Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími poruchami
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 zjistíme, zda máme ve třídě dítě se specifickými poruchami
 pohovor se zákonným zástupcem, doporučení na odborné vyšetření v pedagogicko- psychologické poradně
 možnosti integrace – posouzení situace
 spolupráce s odborníky a rodiči při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 pracujeme podle individuálního vzdělávacího plánu
 průběžně vyhodnocujeme účinnost individuálního působení na dítě
 průběžně spolupracujeme s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a se speciálními pedagogy ze základní školy
 vady výslovnosti u dětí řešíme s logopedem školy
Vzdělávání dětí mimořádně nadaných
 zjistíme, zda takové dítě ve třídě máme
 pohovor se zákonným zástupcem, doporučení na odborné vyšetření v pedagogicko- psychologické poradně
 spolupráce s odborníky a rodiči při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 pracujeme podle individuálního vzdělávacího plánu
 průběžně vyhodnocujeme účinnost individuálního působení na dítě
 průběžně spolupracujeme s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a se speciálními pedagogy ze základní školy
 v případě zjištění nadaných dětí v oblasti hudebně pohybové, dramatické, výtvarné, hudební aj doporučujeme rodičům kroužky na
základní škole či základní umělecké škole

VII. Evaluační systém
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Téměř denně s dětmi hodnotíme výchovně vzdělávací činnosti. Pomocí portfolií (grafomotorické cviky, pracovní listy, výtvarné a
pracovní práce) hodnotíme individuální pokroky dětí.
Se staršími dětmi příležitostně provádíme sebehodnocení dětí – např. Při poslechu hudebních příběhů – „Co jsi prožíval, co sis
představoval?“ Při chystání hlíny do kelímků – „Proč se ti hlína vysypala? Jak to příště uděláš, aby se ti hlína nevysypala?“
Zpětnou vazbu na svou výchovně vzdělávací práci získáváme v týdenním komunitním kruhu („Co se ti líbilo, nelíbilo, co se nám
podařilo, co uděláme příště jinak? Co bychom ještě mohli dělat?“). Měsíčně každá učitelka zhodnotí svoji práci v uplynulém měsíci, co se
podařilo, co je třeba změnit, jak postupovat dále.
Vzdělávací výsledky dětí se provádějí v individuálním záznamu o dítěti třikrát ročně. Pedagog průběžně zapisuje postřehy a poznámky o
individuálním rozvoji a učení dítěte, sleduje vývoj kresby dítěte - kresba postavy. Zodpovídají učitelky ve třídě.
Zavádíme dotazník pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky k hodnocení vzdělávacích pokroků dětí. Ty poskytují přehled o
rozvoji dítěte v oblasti biologické, psychologické, sociálně kulturní, interpersonální a environmentální (viz. kniha Zuzana Bečvářová – Kvalita,
strategie a efektivita v řízení mateřské školy. Portál 2010).
Hodnocení vedením školy (hospitace, orientační vstupy)
 zda je učení názorné, založené na vlastní činnosti dětí a na jejich prožitcích
 laskavý přístup k dětem
 individuální přístup, respektování věkových zvláštností
 zajištění bezpečnosti dětí
 co děti činností získaly
 zda se mohla projevit jejich osobnost
 zda byly vedeny k samostatnosti
 využívání aktuálních a spontánně vzniklých situací při vzdělávání
 kvalita a množství podnětů a pomůcek pro vyžití dětí při pobytu venku
 vyhodnocování integrovaných bloků a témat
 vedení pedagogické dokumentace
 zájem o další vzdělávání
 samostatnost a aktivitu při práci pro školu
 dodržování náplně práce a využívání pracovní doby
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