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PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU 
 
 
 
Školská rada na svém jednání dne 27.8.2020  ve složení : 

- za zřizovatele: Mgr. Jiří Karas, Eva Grimeková 

- za rodiče: Petr Koubek, Lenka Weidischová 

- za školu: Mgr. Gabriela Korbášová, Mgr. Eva Majerová 

 

na základě odst.1, písm.a, §168 zákona č. 561/2004 Sb., v rámci svých kompetencí 

projednala návrh úpravy Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání – Škola 

moderní komunikace (viz 5200 Charakteristika školy od 1.9.2020 a 5600 Hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků upravené k 1.9.2020) . Žádný ze členů svým vyjádřením, 

nezadal důvod k úpravě, nebo změnám.  

Schválené změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

Škola moderní komunikace 

vstupují v platnost od 1.9.2020. 

Předseda školské rady  Mgr. Gabriela Korbášová  ………………………… 

člen školské rady  Mgr. Eva Majerová   ………………………… 

člen školské rady   Petr Koubek    ………………………… 

člen školské rady   Lenka Weidischová   …………………………     

člen školské rady   Mgr. Jiří Karas   …………………………     

člen školské rady   Eva Grimeková   …………………………     

 

V Žatci dne 27.8.2020 

 

Mgr. Jana Hassmanová 
         ředitelka 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 NÁZEV ŠVP 

Původní název: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pro všechny, škola pro život  

Zkrácený název uváděný v dokumentaci školy: ŠVP ZV – Škola pro všechny, škola pro život  

 
Název používaný od 1.9.2008 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola moderní komunikace 
Zkrácený název uváděný v dokumentaci školy: ŠVP ZV – Škola moderní komunikace 

1.2 PŘEDKLADATEL A ZŘIZOVATEL 

 
ŠKOLA:  Základní škola Žatec, nám. 28.října 1019, okres 

Louny 

  tel: 415 726 143, www.zszatec.cz 

 
ZŘIZOVATEL ŠKOLY:  Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec 

  tel: 415736111, info@mesto-zatec.cz,  

  www.mesto-zatec.cz 

 
ŘEDITEL ŠKOLY:  Mgr. Jana Hassmanová, tel: 606 290 306,  

  skola@3zszatec.cz 

 
IČ:  61357120 
 
IZO:  061357120 
 
KOORDINÁTOR ŠVP:  Mgr. Jana Hassmanová, tel: 606 290 306, 

skola@3zszatec.cz 

 
 

mailto:info@mesto-zatec.cz
mailto:skola@3zszatec.cz
mailto:skola@3zszatec.cz
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1.3 PLATNOST DOKUMENTU 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pro všechny, škola pro život  
nabyl platnost od 1.9.2007 
 
Úpravy: 
Úprava 1: platnost od 1.9.2008 – verze 2008/09 - 2 
Úprava 2: platnost od 1.9.2009 
Úprava 3: platnost od 1.1.2012 
Úprava 4: platnost od 1.9.2012 – verze 2012/13 - 3 
Úprava 5: platnost od 1.9.2013 – verze 2013/14 - 4 
Úprava 6: platnost od 1.9.2016 – verze 2016/17 - 5 
Úprava 7: platnost od 1.9.2017 
Úprava 8: platnost od 1.9.2020 
 
 
V Žatci dne 27.8.2020 
 
 
 
 
Mgr. Jana Hassmanová 
ředitelka  
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY   

 Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny byla založena již v roce 1899 a její více než 
staletá historie dokazuje, že pro město Žatec byla otázka školství vždy prioritní. V současnosti je úplnou 
základní školou, která může poskytovat základní vzdělání až 400 dětem v 1. až 9. postupném ročníku. 
Výuka probíhá na 1. i 2. stupni v 1-2 třídách v každém ročníku.  
 
 Škola je umístěna v klidné části města s velmi dobrou dostupností centra města, ale i přírodní 
lokality podél řeky Ohře. Veřejná komunikace s parkovištěm před školou umožňuje rodičům dopravit dítě 
přímo ke škole. Bezpečnost dětí zaručuje nejen dostatek odděleného shromažďovacího prostoru, ale i dobré 
zabezpečení komunikace - přechody pro chodce se zpomalovacími retardéry.  
 
 Areál školy tvoří hlavní budova školy a tělocvična. V přední části areálu je především okrasná zeleň 
a prostory pro shromažďování dětí před vyučováním. V zadní části se nachází tělocvična, školní hřiště, 
školní pozemky a travnaté plochy pro sportovní i odpočinkové činnosti. 

Třípodlažní, zděná budova školy dokazuje, že i v minulosti byl na prostředí ke vzdělávání kladen 
nemalý důraz. Výborná orientace školy zajišťuje v chladných, ale i horkých dnech příjemné prostředí. 
V hlavní budově je 21 prostorných místností s dostatkem přírodního světla, které jsou využívány jako 
kmenové třídy i odborné učebny. V suterénu jsou oddělené šatny pro žáky 1. a 2. stupně s novými šatními 
skříňkami. Nevyužité prostory suterénu byly upraveny na sklady a kabinety. Prostory pro osobní hygienu 
žáků a učitelů se nacházejí v každém podlaží a jsou zrekonstruované.  

Výuka probíhá v kmenových třídách, ale i nově budovaných odborných učebnách, které jsou 
postupně vybavovány moderním funkčním školním nábytkem a technikou (počítače, interaktivní tabule, 
zpětné projektory, vizualizéry, audiovizuální technikou apod.). Internet je dostupný ve všech částech školy. 

Výzdoba interiéru žákovskými pracemi v kombinaci se zelení dotváří vlídnou, optimistickou, a 
především domácí atmosféru školy.  
 Samostatná budova tělocvičny je využívána nejen pro sportovní aktivity, ale i pro hromadné akce 
školy. V roce 2018 byla dokončena její celková rekonstrukce včetně jejího propojení s budovou školy. 
 Uzavřený školní dvůr se sportovním hřištěm s umělým povrchem je využíván v době vyučování 
především v hodinách tělesné výchovy. Vzhledem k nedostatku místa pro atletické disciplíny (především 
běžecké) probíhají některé hodiny i v nedalekém areálu TJ SEVER Žatec.   
 Školní družina pracuje ve třech samostatných odděleních a využívá pro svoji činnost i další prostory 
školy (třídy 1. a 2. ročníku, učebny, školní dvůr, sportovní hřiště i tělocvičnu). 
 Stravování je žákům poskytováno v nedalekém objektu Základní školy Žatec, Petra Bezruče 2000.  

 
Školská rada spolupracuje se školou aktivně již několik let. V budoucnu se chceme v této oblasti 

zaměřit především na informovanost rodičů a ostatních občanů o činnosti školské rady.   
 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků je velmi dobrá. Daří se zkvalitňovat a prohlubovat tuto 
spolupráci nejen na celotřídní, ale i na celoškolní úrovni. Škola organizuje nejméně 4x do roka třídní 
schůzky, mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace vyučujících s rodiči 
žáků, nebo zjišťování názorů rodičů formou dotazníků a anket, ale především akce pořádané pro rodiče i 
veřejnost.  
 Se svým zřizovatelem se vedení školy pravidelně setkává na schůzkách ředitelů škol a školských 
zařízení zřízených Městem Žatec, Vzájemnou informovanost všech subjektů pomáhá udržovat i propojení 
prostřednictvím internetové sítě (e-mail, webové stránky). 
 
 Převážná část žáků školy je ze spádových částí města a okolních obcí. Nezanedbatelný podíl proto 
mají ve škole dojíždějící žáci a organizace výuky (především odpolední) musí být přizpůsobena dopravním 
možnostem těchto žáků. V posledních letech, díky dobré úrovni práce s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami, roste zájem rodičů těchto žáků o jejich integraci do běžných tříd právě na naší škole. 
 Velikost pedagogického sboru je závislá na počtu tříd 1. a 2. stupně.  Většinou ho tvoří 5 - 9 učitelů 
1. stupně ZŠ, 8 - 12 učitelů 2. stupně ZŠ a 3 vychovatelky ŠD.  V rámci podpůrných opatření škola využívá i 
asistenty pedagoga. V učitelském sboru převažují především ženy. 
 Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik a 
koordinátor ICT, učitelé se státní zkoušku ze speciální pedagogiky, asistenti pedagoga a dva koordinátoři 
ŠVP.  
 Další vzdělávání pedagogů je pro pedagogický sbor samozřejmostí. Škola zajišťuje vzdělávací akce 
pro celý pedagogický sbor, nebo si pedagogové vybírají vzdělávací akce individuálně a získané poznatky, 
materiály, nové metody a formy práce si mezi sebou předávají. Prvořadým cílem celého sboru je kvalitní 
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výuka, která spojuje moderní, ale i tradiční a osvědčené metody a formy práce s využitím nových 
komunikačních, informačních a digitálních technologií. 
 
 Škola je zapojena především do dlouhodobých projektů s environmentálním zaměřením. 
Preferujeme i projekty zaměřené na zdravý životní styl a projekty, které předpokládají aktivní zapojení žáků i 
mimo vyučování. Tyto projekty jsou doplňovány vlastními krátkodobými projekty školy a projektovými dny. 
V budoucnu se chce škola zaměřit i na oblast ICT (robotika, programování apod.). 
 Škola se aktivně zapojuje do projektů realizovaných v rámci operačních programů 
spolufinancovaných z fondů EU jednak jako partner, nebo jako nositel projektu. Těchto projektů využívá 
především na zvýšení kvality v oblasti materiálního vybavení, DVPP, personálního zabezpečení, ale i pro 
zkvalitnění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozšíření nabídky volnočasových aktivit.  
 

Vedení školy, třídní učitelé a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a 
vzdělávacích problémů s PPP, SPC a PPP Educo, s Odborem soc. věcí MÚ Žatec, s Městskou policií v Žatci 
a s Policií ČR.  
 Při realizaci výchovně vzdělávacích akcí a volnočasových aktivit škola spolupracuje např. s Domem 
dětí a mládeže, s Městským divadlem v Žatci, Regionálním muzeem K.A. Polánka, Městskou knihovnou v 
Žatci, Městskou policií Žatec, ale i s místními spolky a sdruženími (Sbor dobrovolných hasičů města Žatce, 
Záchranáři Žatec, Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Žatec, kynology, ochránci přírody…). 
  
Škola má zpracovanou koncepci rozvoje školy. Tento dlouhodobý plán rozvoje je zaměřen především na tyto 
oblasti  

 podmínky ke vzdělávání (prostorové a materiální podmínky, podmínky pro hygienické a bezpečné 
vzdělávání a život školy, psychosociální podmínky, personální podmínky, organizační podmínky, 
podmínky spolupráce školy a rodičů žáků,  

 průběh vzdělávání, 
 podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů  školy, žáků, rodičů a 

dalších osob na vzdělávání, 
 výsledky vzdělávání žáků a studentů, 
 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
 úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 

 
Škola průběžně hodnotí pomocí indikátorů naplňování jednotlivých kritérií, která byla ke splnění koncepčních 
záměrů stanovena. K hodnocení využívá vlastní i externí evaluační nástroje (kontrolní archy a zprávy, 
hospitační archy, dotazníky, ankety, analýzu dokumentace, SWOT analýzu apod.).  
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

 Od školního roku 20008/9 je náš vzdělávací program zaměřen především na rozvoj komunikačních 
dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce a v informačních a komunikačních technologiích. 
Abychom zajistili všestranný rozvoj schopností a dovedností žáků, nabízíme i předměty zaměřené na rozvoj 
praktických dovedností. 
 Naší prvořadou ambicí je vytvoření podnětného a tvůrčího školního prostředí, které stimuluje 
nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé 
dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními 
předpoklady pro vzdělávání. 
 V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce 
pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého 
sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.  
 Náš záměr proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami 
dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně, 
chceme realizovat společně s rodiči žáků a odborníky z  pedagogické veřejnosti a připojit se tím 
k současným moderním vzdělávacím trendům v Evropě. Původní název našeho školního vzdělávacího 
programu „Škola pro všechny, škola pro život“ i nový název „Škola moderní komunikace“ byly vybrány tak, 
aby naše záměry vystihovaly. 
 Na základě analýzy podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů jsme stanovili 
následující hlavní priority našeho školního vzdělávacího programu:  
 -    poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků 
 -    rozvíjet všestranně schopnosti žáků 
 -    rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a 

komunikačních technologiích, v sociálních vztazích  
 - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 

společně s ostatními lidmi 
 - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat 

je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní 
orientaci. 

  Škola poskytující základní vzdělávání, jako jednu z nejdůležitějších služeb občanům, musí umět u 
svých žáků rozvíjet nejen kompetence, které jsou nezbytné pro život v 21. století, ale především musí 
reflektovat na jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo 
tradiční chápání funkcí školy. 
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3.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

(Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi 
pedagogy při výuce i mimo ni.) 
 
KOMPETENCE K UČENÍ  (vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii 
učení a motivovat je pro celoživotní učení) 

- vedeme žáky k pochopení probírané oblasti  
- seznamujeme žáky s obecně používanými znaky, termíny a symboly vzdělávacího oboru a   
 dáváme je do souvislostí s ostatními vzdělávacími obory  
- vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování a třídění „pracovního materiálu“ v příslušných 
 informačních zdrojích – internet, encyklopedie, časopisy atd. 
- požadujeme, aby žáci samostatně zhodnotili a porovnali výsledky svého učení 
- zadáváme úkoly, které vyžadují využití poznatků z jiných oborů 
- předvádíme manipulaci s didaktickým materiálem 
- rozvíjíme u žáků schopnost samostatného myšlení 
- vedeme žáky k osvojování efektivního učení vhodnými způsoby a metodami, motivujeme k 
 učení 
- uplatňujeme individuální přístup k žákovi, zohledňujeme možnosti a potřeby integrovaných 
 nebo nadaných žáků 
- vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a jejich budoucí život 
  

 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a 
k řešení problémů) 

-  rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 
-  podporujeme netradiční (originální) řešení problémů 
-  motivujeme k samostatnému řešení problému 
-  zařazujeme metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením 
-  podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 
-  směrujeme žáky ke vhodným způsobům plánování a rozvržení činností při realizaci zadávaných 

úkolů 
-  hodnotíme práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
-  učíme, jak problémům předcházet 
-  jdeme příkladem – učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace 

ve škole. 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ (vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci) 

- neustále vedeme žáky k ohleduplnosti při vzájemné spolupráci 
- motivujeme žáky k naslouchání promluv druhých lidí, k vyjádření vlastního názoru a k účinnému 

zapojení do diskuse 
- konzultujeme názory svých žáků a vedeme je k vhodné argumentaci 
- vedeme žáky k „umění“ kritiky a sebekritiky 
- dbáme na důsledné dodržování stanovených pravidel a zásad chování v učebnách, které  žáci 

využívají 
- zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami (akce pro veřejnost, 

rodiče atd. – zápis do 1. tříd, školní akademie, pohovory,…) 
- vedeme žáky ke kultivovanému vyjadřování v běžném mluveném projevu 
- umožňujeme žákům týmově pracovat a společně řešit zadané úkoly 
- seznamujeme žáky s různými prostředky komunikace (verbální, nonverbální) 
- využíváme informační a komunikační technologie k účinné komunikaci 
- kontrolujeme u žáků správnou výslovnost obecných pojmů, názvů nebo vlastních jmen domácích, 

přejatých a cizích 
 
 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ (rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, 
respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých) 

- využíváme skupinovou práci při výuce 
- podílíme se společně se žáky na tvorbě zásad a pravidel práce v hodině 
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- vedeme k respektování pravidel a k jejich důslednému a uvědomělému dodržování 
- zdůrazňujeme nutnost vzájemné spolupráce a pomoci při práci v týmu, případně vytváříme situace, 

kdy se členové skupiny navzájem potřebují 
- učíme žáky zhodnotit a ocenit provedenou práci skupiny i jednotlivce 
- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch při realizaci zadané práce a vnímat vlastní pokrok 
- učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jednotlivců skupiny, týmu, které mohou mít vliv na jejich 

vzájemnou spolupráci 
- vedeme žáky k diskusi, prezentaci svých myšlenek, názorů 

 
KOMPETENCE OBČANSKÉ (vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující 
svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní 
prostředí a  jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích) 

- zdůrazňujeme potřebu respektovat názory a přesvědčení druhých při vzájemné spolupráci 
- motivujeme žáky k prozkoumávání názorů a postojů druhých, k hledání inspirace a poučení ze 

zkušeností ostatních 
- seznamujeme žáky se společenskými normami 
- zdůrazňujeme zodpovědnost každého občana, tedy i žáků, za své chování  
- upozorňujeme žáky na nebezpečí spojené s nevhodným chováním, kázeňské přestupky řešíme 

individuálně 
- zařazujeme do výuky situační hry, při kterých si žáci uvědomí nebezpečí spojené s nedodržováním 

morálních a společenských norem a povinnost postavit se proti útlaku, hrubému zacházení, 
fyzickému i psychickému násilí 

- simulujeme v hodinách problémové situace a vyžaduje po žácích návrhy na formy účinné pomoci a 
na zodpovědná řešení  

- seznamujeme žáky s jejich povinnostmi i právy ve škole i mimo školu z hlediska ochrany zdraví  
- při zadávání některých ústních i písemných úkolů se zaměřujeme na společenské jevy, ochranu 

zdraví a projevy pozitivního a negativního chování lidí 
- nabízíme žákům různé besedy, semináře s odborníky, výstavy, koncerty a kulturní představení  
- při zadávání některých ústních i písemných úkolů se zaměřujeme především na naše tradice, 

kulturní i historické dědictví, ekologické problémy, ochranu životního prostředí, na projevy pozitivního 
a negativního chování lidí 

- organizujeme společně s žáky akce připomínající lidové tradice a významné dny (vánoční akademie, 
Den matek, Den Země, …) 

 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ (vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné 
materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich 
budoucího povolání) 

- vyžadujeme od žáků hodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení 
- zdůrazňujeme žákům nutnost pečlivosti, systematičnosti a důslednosti při plnění zadávaných úkolů 
- podněcujeme žáky k volbě nejefektivnějšího postupu při řešení zadávaných úkolů a při organizaci 

vlastní práce 
- zařazujeme do hodin modelové situace, při kterých mohou žáci uplatnit získané teoretické poznatky 

v praxi  
- zapojujeme žáky do přípravy školních projektů 
- vyžadujeme správné používání techniky, vybavení a odborné literatury, které žáci využívají při 

realizaci zadaných prací, projektů, úkolů 
- cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě dalšího 

vhodného studia (exkurze, besedy atd.) 
- podněcujeme žáky k samostatnému organizování akcí mimo vyučování  
- průběžně žákům připomínáme obecná pravidla bezpečnosti a hygieny (včetně používání 

ochranných prostředků) a vyžadujeme jejich dodržování 
- poskytujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami možnosti realizace v rámci jejich 

možností a schopností 
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3.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A 

ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, ale i 
žáků nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou 
kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně 
odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. 
 
3.3.1 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák s podpůrnými opatřeními prvního až pátého 

stupně.  
 
Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuálního 
přístupu s uplatněním těchto strategií: 
 

- vzdělávání realizujeme formou individuální integrace 
- vytváříme pozitivní, vstřícné a podnětné školní prostředí 
- úzce spolupracujeme s rodiči a se školskými poradenskými zařízeními a sociálními kurátory 
- uplatňujeme individuální přístup  
- průběžně sledujeme práci žáků, pravidelně vyhodnocujeme jejich pokrok, pozitivní i negativní změny 
- vzděláváme se v této problematice 
- individuální vzdělávací plány vypracováváme na základě žádosti zákonných zástupců a podle 

doporučení školského poradenského zařízení, pravidelně je vyhodnocujeme a podle konkrétních 
individuálních potřeb s ohledem na doporučení školského poradenského zařízení je doplňujeme a 
upravujeme 

- používáme doporučené metody výuky a hodnocení 
- respektujeme individuální tempo 
- posilujeme motivaci 
- uplatňujeme vhodné formy komunikace 
- používáme vhodné kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy 
- na doporučení školského poradenského zařízení redukujeme obsah a rozsah učiva  
- dbáme na dodržování stanovených pravidel, jsme důslední 

 
3.3.1.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a 
individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP 
 
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. 
PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s 
cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný 
poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i 
žákem samotným. 
 
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího 
stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 
 
3.3.1.2 Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.) 
 
Při vzdělávání žáků se SVP spolupracuje naše škola s dalšími subjekty především formou individuálních 
konzultací. Podle aktuální potřeby škola organizuje odborná konzultační setkání, určená pedagogům školy v 
rámci jejich DVPP. 
 
3.3.1.3 Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Činnost školního poradenského pracoviště naší školy zajišťuje a koordinuje výchovný poradce. Výchovný 
poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením. 
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3.3.1.4 Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle 
doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 
 
a) v oblasti metod výuky: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

 
b) v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky 
- u mladších žáků využívání skupinové výuky 
- postupný přechod k systému kooperativní výuky 
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

 
3.3.2 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 
 Pro vytváření pozitivního klimatu nadaným a mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek 
vnímavosti okolí ke specifikům žáka a vytvoření dostatečně podnětného prostředí. Při vzdělávání nadaných 
a mimořádně nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a 
vnitřní diferenciace. Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků uplatňujeme především tyto 
strategie: 
  

- individuální přístup v jednotlivých předmětech 
- doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu  
- diferenciovaný přístup v zadávání úkolů, procvičování, opakování, zadávání specifických a 

samostatných úkolů  
- zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů  
- vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech  
- účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky  
- speciální příprava na různé typy soutěží, olympiád; podpora účasti žáka na těchto aktivitách 
- nabídka volitelných předmětů a zájmových kroužků 
- vyhlášení konzultačních hodin pedagogů – individuální pomoc a rada pedagoga 
- přestup do vyššího ročníku na základě rozdílových zkoušek  
- další vzdělávání učitelů v metodice práce s těmito žáky 

 
 
3.3.2.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a 
individuálního vzdělávacího plánu (IVP) mimořádně nadaného žáka 
 
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 
vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským 
poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování 
spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP 
stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení 
doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může 
též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší 
období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být 
IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného 
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných 
opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.“ 
 
3.3.2.2 Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky 
školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.) 
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Při vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků spolupracuje naše škola s dalšími subjekty 
především formou individuálních konzultací (Menza ČR a Pedagogické fakulty) Pedagogové naší školy se 
vzdělávají podle potřeby v této problematice v rámci jejich DVPP. 
 
3.3.2.3 Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky  
 
Činnost školního poradenského pracoviště naší školy zajišťuje a koordinuje výchovný poradce. Výchovný 
poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením. 
 
3.3.2.4 Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 
mimořádně nadaných žáků 
 
Jako podpůrná opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané jsou v naší škole využívána podle 
doporučení školského poradenského zařízení zejména: 
 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce 
- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v 

jiné škole 
- občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně 

žáka 
- obohacování vzdělávacího obsahu 
- zadávání specifických úkolů, projektů 
- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol 
- nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit. 

 

3.4 METODY A FORMY PRÁCE  

3.4.1 Organizační formy výuky:  
Individuální a samostatná práce, skupinová a kooperativní výuka, práce ve dvojicích (dialog), diskuse o 
problémech (kulatý stůl, panelová diskuse, beseda, brainstorming), hromadná a frontální výuka, projektová 
výuka atd. 
 

3.4.2 Formy podle prostředí, ve kterém probíhá výuka:  
Kmenová třída, odborná učebna, PC učebna, exkurze, vycházky, knihovna, divadelní představení atd.  
 

3.4.3 Příklady používaných vyučovacích metod: 
- metoda výkladu 
- metoda vysvětlovací 
- metoda ukazování – demonstrování praktických a intelektuálních dovedností 
- metoda dialogu 
- metoda diskuse 
- skupinová práce př. jednotlivé úkoly, soupeření skupin, diskusní skupiny, pyramidový způsob, 

skupinové semináře, skupinová obhajoba atd. 
- metoda tvůrčí 
- prožitkové vyučování 
- objevování a řízené objevování 
- učení z textu a vyhledávání informací 
- učení ze zkušenosti 
- samostudium 
- metoda aktivního učení př. diskusní metody, metoda projektu, hry rolí, simulace, didaktické hry – 

soutěže, kvízy, slovní fotbal, T-graf, sněhová koule atd. 
 
podle logického postupu:  

- metody analýzy a syntézy 
- metody abstrakce a konkretizace 
- metody generalizace a determinace 
- metody indukce a dedukce 
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podle zdroje poznatků: 
- slovní: monologické (př. vysvětlování, demonstrace, vyprávění, naslouchání, popis, výklad, 

reprodukce čteného a slyšeného textu, interpretace čteného a slyšeného textu, myšlenek,  tiché 
a hlasité čtení, kritické čtení (analytické a hodnotící), prožitkové čtení atd.) a dialogické  (př. 
rozhovor, diskuze) 

- názorné: práce s obrazem, ilustrace, myšlenkové mapy, výukové plakáty atd. 
- praktické 
- knižního ponaučení 

 
podle způsobu výběru učiva: 

- encyklopedické 
- exemplární 

 
podle úseku vyučovací hodiny: 

- úvodní motivační – rozhovor, vyprávění, názor, dramatizace atd. 
- průběžné motivační – ilustrace, výzva atd. 
- přímé předání poznatků – výklad 
- zprostředkované učení – názorné, demonstrační 
- heuretické učení 
- problémové učení 
- samostatné práce, referáty 
- bezděčné učení 
- fixační  

 

 
 

 


