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2. Charakteristika školy 

2.1 Úplnost a velikost školy 

Naše škola se řadí k úplným školám s 1. – 9. postupným ročníkem. Její kapacita je 

300 žáků. Ve školním roce 2016/2017 škola vzdělává 250 žáků v 12. třídách, průměrná 

naplněnost tříd je 21 žáků. Jsme spádová škola, polovina žáků do naší školy dojíždí z 

okolních obcí, čemuž je přizpůsobena i organizace výuky, školní družiny i zájmových 

kroužků. 

2.2 Vybavení školy 

V budově školy je 14 učeben, z toho 6 odborných. Učebna PC byla vybudována 

v projektu Internet do škol (INDOŠ) v roce 2002. V roce 2011 byla učebna PC a 

jazyková učebna rekonstruována z prostředků projektu EU peníze školám. Nově 

zařízena i vybavena je také učebna fyziky. Ve školním roce 2014/2015 jsme s ČVUT v 

Praze (FEL) spolupracovali na projektu "Moderní Učitel 21. století". Všichni 

pedagogičtí pracovníci prošli školením v oblasti dotykových technologií a obdrželi pro 

svoji další pedagogickou práci tablet. 

Ke zkvalitnění výuky také přispělo zbudování slunečních kolektorů v rámci akce 

„Slunce do škol“, do které byla naše škola vybrána. Žáci si v praxi mají možnost ověřit 

využití sluneční energie, která slouží k ohřevu užitkové vody, čímž se částečně šetří 

náklady na elektrickou energii. 

K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, postavenou v 90. letech a 

přilehlou školní zahradu s pingpongovým stolem.  

K výstavám žákovských prací se využívá prostor v přístavbě školy. 

Od roku 2005 má škola moderně vybavenou školní kuchyni s jídelnou a novou 

šatnu. 

V době volna mohou žáci využívat učebnu PC a tělocvičnu (po dohodě 

s vyučujícím) i školní knihovnu.  

Žáci mají k dispozici nápojový automat, v průběhu dne si mohou koupit mléko a 

další výrobky z projektu „Školní mléko“. 

Všichni mohou využít služeb školní jídelny a to při odběru svačin i obědů. 

Materiální vybavení školy se snažíme modernizovat a doplňovat, třídy jsou 

postupně vybavovány novým nábytkem a v rámci možností jsou pořizovány moderní 

pomůcky.  

Žáci mají možnost využívat 20 počítačů v učebně PC a 8 počítačů v jazykové 

učebně v rámci hodin informatiky a cizích jazyků, ale i v ostatních předmětech 

prostřednictvím výukových programů a v různě zaměřených zájmových kroužcích, 

např. kroužek Práce s výukovými programy a počítačem. Dále mají k dispozici internet, 

tiskárny, scanner, kopírku, digitální fotoaparát a digitální kameru. 

Na tvorbě pomůcek se často podílejí sami učitelé, k čemuž mohou využívat 

počítače v učebně PC, ve sborovně, v učebně fyziky a notebooky.  

V roce 2007 bylo nově zrekonstruováno sociální zařízení školy v souladu 

s normami a opraveny chodby. 
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V roce 2009 byla provedena výměna oken, byl vybudován bezbariérový přístup do 

školy s nájezdovou rampou a přepravní plošina. 

V roce 2013 bylo provedeno zateplení východní a jižní části budovy školy. 

Součástí školy je školní družina – ranní a odpolední provoz je přizpůsoben 

dojíždějícím žákům a též žákům navštěvujícím odpolední mimoškolní zájmovou činnost 

v kroužcích a hru na nástroje v ZUŠ. 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor má ve školním roce 2016/2017 19 členů, v němž se spojují mladí 

i zkušení pedagogové. Všichni jsou kvalifikovaní pro výkon své profese. Ve škole 

pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně-patologických jevů a specialista 

na Environmentální výchovu a asistent pedagoga v 7. třídě. Pedagogičtí pracovníci se 

zúčastňují různě zaměřených seminářů v rámci DVPP.  

Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici sborovnu, která je vybavena počítačem, 

tiskárnou, lednicí a varnou konvicí. Ve škole jsou také pro učitele kabinety 1. stupně, 

přírodopisu, fyziky a školní knihovna, z kterých mohou učitelé využívat odbornou 

literaturu a pomůcky k přípravám na výuku.  

2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

Každoročně na naší škole pracuje řada zájmových kroužků. Žáci mají možnost se 

účastnit výuky ZUŠ, jejíž učitelé dojíždějí na naši školu. Od školního roku 2012/2013 

jsme začali spolupracovat s Jazykovou školou Hany Vavrečkové Beroun. 

Starší žáci navštěvují 4krát ročně pražská divadelní představení v rámci Klubu 

mladého diváka.  

Spolupracujeme s organizacemi a občanskými sdruženími, které se zabývají 

environmentální výchovou. 

Sběrem pomerančové kůry si zajišťujeme finance na adopci zvířete v ZOO Praha a 

využíváme nabídky z programu ZOO pro sponzory. 

Škola dodržuje tradice – Mikulášskou nadílku, Adventní vystoupení, Vánoční 

akademii pro rodiče, oslavu Dne Země, Vítání léta. 

Žáci prezentují svoji školu články v regionálním tisku a na webové stránce školy. 

Pořádáme kulturně-vzdělávací, ozdravné a sportovně zaměřené pobyty. 

Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí a výletů. 

Žáci školy se zúčastňují mnoha soutěží. 

Škola je zapojena do dlouhodobého projektu „Recyklohraní“ a evropského 

programu „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. 

Zúčastňujeme se každoročně také celostátního projektu „Noc s Andersenem“.  

S žádnou zahraniční školou prozatím nespolupracujeme. 

 

2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Při základní škole je zřízena tříčlenná školská rada a občanské sdružení Klub přátel 

školy. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit 
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kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních 

schůzek. O činnosti školy jsou informování na webových stránkách školy.  

Spolupracujeme s Městysem Liteň. Žáci se podílejí na akcích spojených 

s prezentací Muzea Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné.  

Úzce spolupracujeme s mateřskými školami v Litni a Svinařích i s ostatními 

školami z blízkého okolí. 

Spolupracujeme s Domečkem Hořovice, místními organizacemi, podnikateli a 

občanskými i zájmovými sdruženími. 

Spolupracujeme s poradenskými zařízeními – PPP Středočeského kraje Králův 

Dvůr, Speciální pedagogické centrum Praha 2.  
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3. Charakteristika ŠVP   

3.1 Zaměření školy 

Školní vzdělávací program „Škola, kam má smysl chodit“ naplňuje výchovné a 

vzdělávací cíle RVP ZV. 

V našem školním vzdělávacím programu: 

 chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné 

v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení 

se zaměřením na praxi; 

 zavádět do výuky také efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní a 

projektové vyučování), kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, 

sounáležitosti a vzájemnému respektu; 

 pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem 

především na jazyk anglický; 

 vést žáky k volbě povolání, za tím účelem preferovat výuku pracovního vyučování 

a pracovních činností jak v povinné části, tak i v oblasti volitelných předmětů; 

 vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat 

zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na 

počítačích a jejich využívání; 

 vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se i dětem s velmi 

různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací 

péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se ke vzdělávacím 

trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život 

v Evropě v 21. století. 

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného 

vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole tvoří základ pro 

další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 

3.2.1 Kompetence k učení 

Cílem je umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní 

vzdělávání. 

 Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání 

informací.  

 Žáky vedeme k sebehodnocení.  

 Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.  

 Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. 

 Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, 

podněcujeme jejich tvořivost.  

 Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád.  
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 Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení 

a pro jeho další přínos.  

3.2.2 Kompetence k řešení problému 

Hlavním úkolem této kompetence je podněcovat žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a k řešení problémů. 

 Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných 

zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli 

vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. 

 Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. 

 K logickému řešení problémů se využívají miniprojekty. 

 Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, 

realizaci i hodnocení. 

 Podle svých schopnosti a dovedností se žáci zapojují do různých soutěží a 

olympiád. 

 

3.2.3 Kompetence komunikativní 

Cílem kompetence komunikativní je vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 

 Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými 

ve škole i mimo školu. 

 Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a 

zároveň poslouchat názor jiných. 

 Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. 

 Žáci posílají svoje příspěvky do oblastních novin. 

3.2.4 Kompetence sociální a personální 

Úlohou této kompetence je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých. 

 Během vzdělávání používáme také skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při 

učení. 

 Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. 

 Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se sami podílejí. 

 Učíme je také k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. 

 Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. 

3.2.5 Kompetence občanské 

Cílem je připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá 

práva a plnící své povinnosti. 
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 Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. 

 Je kladen důraz na environmentální výchovu a výchovu ekologicky myslícího 

jedince (třídění odpadů apod.) 

3.2.6 Kompetence pracovní 

Hlavním úkolem této kompetence je pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své 

schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní 

orientaci. 

 Výuku doplňujeme o praktické exkurze. 

 Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. 

 Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další orientaci. 

 Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při 

profesní orientaci. 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Velkou pozornost věnujeme žákům se specifickými poruchami učení a chování. 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné 

poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. 

Podpůrná opatření realizuje škola. 

Mezi žáky se specifickými poruchami učení a chování patří: 

1. děti se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové, sluchové postižení, 

souběžné postižení s více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování)  

2. děti se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo 

lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují 

zohlednění při vzdělávání) 

3. děti se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením či ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo 

ochranná výchova, postavení azylanta nebo účastníka řízení o udělení azylu v ČR 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

stupňů: 

 Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského 

poradenského zařízení (dále ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).  

 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky 

č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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3.3.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními 

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je 

třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a 

možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální 

využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti 

a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě 

stanovených podpůrných opatření. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou 

stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem 

pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého 

stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola.  

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 

vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy v 

Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání, kterých je využíváno při 

stanovení individuálního vzdělávacího plánu. V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví 

tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi 

žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.  

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření 

IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně 

podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy 

vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva.   

Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

od třetího stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. 

Pedagogickým pracovníkům je zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků.  

K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s 

přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním 

postižením). V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se 

žáků s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou 

části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové 

dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.  

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích 

obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání 

zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická 

intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v 

závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová 

dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové 

dotace.  

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením jsou zohledňována jejich 

specifika: problémy v učení - čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné 

rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená 

možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou 

učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré 
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fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, 

nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti.  

Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování 

kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s 

využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; 

pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, 

podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti 

asistenta pedagoga.  

3.3.2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

ve škole 

 tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto žáků je prováděna na základě 

pokynu ředitele školy a za spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými 

odborníky;  

 tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto žáků 

je prováděna na základě pokynu ředitele školy a za spolupráce s výchovným 

poradcem, popř. jinými odborníky;  

3.3.3 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků škola umožní:  

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při 

organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky;  

 všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků;  

 při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných 

opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s 

jehož užíváním má zkušenost;  

 při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo 

augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v 

komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám;  

 v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin;  

 pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního 

vzdělávání na deset ročníků;  

 formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;  

 spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a 

odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby 

spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);  

 spolupráci s ostatními školami. 
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3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve 

srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, 

v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje 

žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v 

celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností.  

3.4.1 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci 

podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho 

individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a 

mimořádně nadaných.  

Výuka žáků probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich 

potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a 

pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. 

Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního 

vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých 

předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno 

reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do 

hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. 

Oblast, ve které žák vyniká, se snažíme rozvíjet zadáváním náročnějších 

samostatných a problémových úkolů, studováním naučné literatury, pověřováním 

vedení a řízení skupin, zapojováním se do soutěží a olympiád. 

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

usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky 

v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, 

k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, 

v jiné je průměrný. 

Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je věnována pozornost i 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.  

3.4.2 Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

 tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto žáků je prováděna na základě 

pokynu ředitele školy a za spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými 

odborníky;  

 tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto žáků 

je prováděna na základě pokynu ředitele školy a za spolupráce s výchovným 

poradcem, popř. jinými odborníky;  
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3.5 Přehled podpůrných opatření 

Vzdělávání žáků se SVP probíhá s využitím podpůrných opatření, která se člení do 

5 stupňů podle organizační a finanční náročnosti. Pro žáky je podpora bezplatná. 

  Podpůrná opatření mají definovanou finanční náročnost, je vyjádřena ve formě 

kódového označení v přehledu podpůrných opatření, který je součástí prováděcího 

předpisu, tedy vyhlášky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Kód uvádí školské poradenské zařízení do doporučení ke vzdělávání žáka se SVP. 

Škola následně přenese kód normované finanční náročnosti zvolených podpůrných 

opatření do matriky. 

3.5.1 Hlavní podpůrná opatření  

Hlavní podpůrná opatření zahrnují (úplný přehled viz Přílohu č. 1 Vyhlášky č. 

27/2016):   

a) Poradenskou pomoc školy (výchovný poradce, školní metodik prevence) a pomoc 

školského poradenského zařízení – PPP (pedagogicko-psychologické poradny) a 

SPC (speciálně pedagogického centra).  

b) Úpravu organizace vzdělávání (například využívání disponibilních hodin pro 

vzdělávání žáků se SVP, které umožňují zařadit předměty speciálně pedagogické 

péče, intenzivnější výuku českého jazyka pro cizince a etnické menšiny, úpravu 

výuky u selhávajících žáků, úpravu obsahu vzdělávání, dále již zmíněné úpravy v 

hodnocení žáků a v metodách výuky, úpravy výstupů ze vzdělávání).  

c) Úpravu podmínek přijímání a ukončování vzdělávání – respektuje se, jakým 

způsobem se žák vzdělával, jaká měl podpůrná opatření, a ta se uplatňují v případě 

potřeby i při přijímání ke studiu a při ukončování vzdělávání.  

d) Úpravu výstupů ze vzdělávání – upravený RVP ZV definuje podmínky, za 

kterých je možné úpravy výstupů ze vzdělávání na ZŠ připravit a skupiny žáků, pro 

které je možné tyto úpravy provést (žáci s LMP, žáci zrakově a sluchově postižení, 

případně žáci s kombinovaným postižením). 

e) Využívání IVP (individuální vzdělávací plán, který se při vzdělávání těchto žáků 

již dnes uplatňuje), návrh na úpravu vzdělávání žáka připravuje ŠPZ (školské 

poradenské zařízení) a rodič žádá ředitele školy o možnost vzdělávat se podle IVP; 

kontrola IVP probíhá 1x ročně. S IVP seznamuje ředitel školy, respektive třídní 

učitel všechny vyučující, kteří se na vzdělávání žáka podílejí.  

f) Asistenta pedagoga, případně dalšího pedagogického pracovníka - například 

speciálního pedagoga; ti se nově stávají podpůrnými opatřeními s normovanou 

finanční náročností  

g) Úpravu vzdělávání neslyšících žáků s podporou tlumočníků českého znakového 

jazyka a přepisovatelů  

h) Možnost uplatnit augmentativní a alternativní formy komunikace  

i) Možnost vzdělávat ve stavebně nebo technicky upravených prostorách.  

j) Úhradu speciálních učebnic, didaktických a kompenzačních pomůcek.  

Nová je také možnost poskytovat podpůrná opatření ve školských zařízeních, která 

se podílejí na vzdělávání žáka, případně na přípravě na vzdělávání žáka. Jedná se 
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především o školní družinu. Druh a rozsah podpůrných opatření vychází ze speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka a také z toho,  která podpůrná opatření má žák k dispozici ve 

škole a která jsou nezbytná i pro jeho činnost ve školských  zařízeních.  

Rozsah podpory je limitován dobou, kterou dítě v těchto zařízeních tráví. Popis 

možné podpory je uveden ve vyhlášce č.27/2016 Sb., v přehledu podpůrných opatření. 

Ředitel školy poskytne ŠPZ, u něhož zákonný zástupce požádal o vyšetření a 

vystavení Doporučení ke vzdělávání žáka, aktuální informace o podmínkách a 

možnostech školy, které se vztahují k potřebám žáka a k možnostem takového žáka v ní 

vzdělávat.  

Po vydání doporučení má škola maximální dobu  čtyř měsíců pro  vytvoření 

doporučených podmínek pro vzdělávání žáka a zajištění podpůrných opatření. V 

případě, že v této lhůtě nelze ve škole zajistit např. stavební či technické úpravy, zváží 

ŠPZ po konzultaci se školou a zákonným zástupcem žáka možnost  kombinace jiných 

podpůrných opatření, v krajním případě doporučí rodiči školu, která je technicky 

připravena pro vzdělávání žáka.   

V případě nemožnosti zajistit v předepsané lhůtě personální podpůrná opatření 

(asistent pedagoga, speciální pedagog, učitel předmětu speciálně pedagogické péče 

apod.), hledá do doby zajištění personálního podpůrná opatření škola či školské zařízení 

řešení, které umožní podporu žáka (např. dohodou o podpoře a metodickém vedení s 

SPC nebo PPP). Vždy je třeba se řídit základním pravidlem, že jakékoli řešení musí být 

v nejlepším zájmu žáka. 

3.5.2 Opatření, která realizuje škola sama (Podpůrná opatření 1. 

stupně) 

Škola volí podpůrná opatření prvního stupně tehdy, pokud žák má při vzdělávání 

takové obtíže, že je nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické 

intervence (změny v metodách a výukových postupech, změny v organizaci výuky žáka, 

úpravy v hodnocení, v začleňování do sociální a komunikační sítě školní třídy); pokud 

se jedná o drobné úpravy v rámci výuky jednoho předmětu, je úprava věcí 

individualizace výuky a práce jednoho pedagoga.   

Pokud úpravy vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola Plán pedagogické 

podpory (PLPP) - stručný dokument, ve kterém jsou uvedeny potřeby úprav ve 

vzdělávání žáka, návrh jak se bude vzdělávání žáka upravovat a v čem. Pedagogové 

následně vyhodnocují efektivitu zvolených úprav. Pokud se ani s dodatečnou podporou 

pedagogů vzdělávání žáka nezlepší a nemá trend zlepšovat nebo je jeho stav naopak 

setrvalý nebo se horší - pak je vhodné žákovi a zákonným zástupcům doporučit, aby 

navštívili školské poradenské zařízení.  

Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo 

uplatňování neúčinných podpůrných opatření. 
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3.5.3 Opatření, která škola realizuje na základě doporučení 

školského poradenského zařízení (Podpůrná opatření 2. - 5. 

stupně) 

A. Zákonný zástupce žáka respektoval doporučení školy nebo se rozhodl sám 

k návštěvě ŠPZ  
Školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) nejpozději do tří měsíců od 

objednání žáka provede posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka a do 30 

dnů od návštěvy ŠPZ vypracuje pro zákonného zástupce žáka zprávu z 

vyšetření. Pro zákonného zástupce a školu pak vypracuje Doporučení ke 

vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě, že 

podmínkou pro stanovení podpůrných opatření je vyjádření dalšího odborníka 

(lékaře apod.), prodlužuje se tomu adekvátně lhůta pro vypracování Doporučení.  

Při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb vychází ze sdělení zákonného 

zástupce a žáka, ze závěrů školy a PLPP, pokud byl zpracován, dále ze závěrů 

vyšetření lékařů a dalších odborníků, kteří se do té doby nebo i následně podíleli 

na péči o žáka. 

Pokud bude příprava Doporučení ke vzdělávání žáka vyžadovat:  

a) informace školy (zajištění pomůcek, přítomnost asistenta pedagoga ve třídě v 

případě, že již ve třídě asistent působí, uzpůsobení dalších podmínek pro 

vzdělávání žáka, tj. velikost třídy, organizace vzdělávání atd.) – pak před 

vydáním doporučení zástupce ŠPZ konzultuje se školou. Obvykle ve školách 

zajišťují tyto služby výchovní poradci nebo ředitel školy pověří jiného 

pedagoga, který bude o nastavování podpůrných opatření se ŠPZ komunikovat 

b) informace dalšího ŠPZ, pokud bude charakter speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka takový, že bude třeba komunikovat s více zařízeními.  

Jedná se především o žáky s kombinovaným postižením, kdy žák má obtíže, 

které pramení například z poruchy učení a současně je slabozraký a je třeba mu 

poskytovat i speciálně pedagogickou péči. V takovém případě se musí domluvit 

dvě ŠPZ na formulaci jednoho Doporučení ke vzdělávání žáka, aby podpůrná 

opatření nebyla poskytována duplicitně.  

B. Zákonný zástupce žáka přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků 

nenavštívil ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání 

žáka a způsobil tak žákovi obtíže při vzdělávání, protože škola sama 

dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže.  
V této situaci se může škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a 

v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. Tato 

varianta je považována za mezní, tedy je třeba ji volit až v případě, kdy nelze 

jinými cestami dosáhnout naplnění zájmu žáka (podrobněji viz materiál tzv. 

informačním balíčku Metodické doporučení pro případy, kdy zákonný zástupce 

nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním).   
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3.5.4 Doporučení ke vzdělávání žáka se speciální vzdělávací 

potřebou 

Doporučení vystavuje školské poradenské zařízení. Po jeho vystavení seznamuje s 

jeho obsahem společně se zprávou z vyšetření zákonného zástupce žáka. Vyšetření žáka 

i vystavení dokumentů je možné vždy jen s informovaným souhlasem zákonného 

zástupce. Doporučení je předáno škole a zde je následně projednáno, případně ještě 

upraveno se souhlasem všech participantů (škola, zákonný zástupce, žák, ŠPZ) a s 

informovaným souhlasem zákonného zástupce či zletilého žáka podepsáno.   

Doporučení obsahuje popis vzdělávacích potřeb žáka, popis všech zvolených 

podpůrných opatření včetně IVP, doporučení k poskytnutí asistenta pedagoga nebo 

dalších osob podporujících vzdělávání žáka, vymezení pomůcek atd.    

Jak bylo zmíněno výše, navržená a vzájemně odsouhlasená podpůrná opatření by se 

měla začít školou realizovat neprodleně, nejpozději do 4 měsíců ode dne jejich 

nastavení. Pokud tak škola z různých důvodů neučiní, je nezbytné opětovně vyhodnotit 

její postup a případně domluvit restrukturalizaci podpůrných opatření.  

ŠPZ vyhodnocuje účelnost a efektivitu zvolených podpůrných opatření nejpozději 

po roce od jejich přidělení, jinak jejich platnost trvá zpravidla dva roky. Frekvence 

kontrol je obdobná jako v případě kontrol IVP, které bude obvykle součástí Doporučení 

(avšak nikoliv nutně vždy). 
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3.5 Začlenění průřezových témat  

3.5.1 Osobnostní a sociální výchova 

Název tematického okruhu 
1. stupeň 2. stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. Osobnostní rozvoj 

a) Rozvoj schopností poznání    ČJ     VP 

b) Sebepoznání a sebepojetí PRV       VP  

c) Seberegulace a sebeorganizace     PŘV, ČJ     

d) Psychohygiena  TV, PRV      PŘ  

e) Kreativita   VV, PČ    ČJ, VV, I   

2. Sociální rozvoj 

a) Poznávání lidí PRV         

b) Mezilidské vztahy  PRV        

c) Komunikace     ČJ,I    ČJ,I 

d) Kooperace a kompetice      I    

3. Morální rozvoj 

a) Řešení problémů a rozhodovací 

    dovednosti 
        D 

b) Hodnoty, postoje, praktická etika        VKO  
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3.5.2 Výchova demokratického občana 

Název tematického okruhu 
1. stupeň 2. stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. Občanská společnost a škola      VKO    

2. Občan, občanská společnost a stát       VKO   

3. Formy participace občanů  

    v politickém životě 
       D  

4. Principy demokracie jako formy 

    vlády a způsobu rozhodování 
        D 

 

3.5.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Název tematického okruhu 
1. stupeň 2. stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. Evropa a svět nás zajímá     VL      

2. Objevujeme Evropu a svět       Z   

3. Jsme Evropané      VKO    

 



ŠVP ZV, Základní škola Františka Josefa Řezáče, Liteň, okres Beroun 

  

20 

3.5.4 Multikulturní výchova 

Název tematického okruhu 
1. stupeň 2. stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. Kulturní diference        ČJ  

2. Lidské vztahy PRV         

3. Etnický původ       ČJ   

4. Multikuluralita     AJ, I   Z  

5. Princip sociálního smíru a 

    solidarity 
  PRV   Z    

 

3.5.5 Environmentální výchova 

Název tematického okruhu 
1. stupeň 2. stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. Ekosystémy PRV         

2. Základní podmínky života   PRV       

3. Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 
         

4. Vztah člověka k prostředí          

Tematické okruhy – Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí budou realizovány v rámci 

jednodenního projektu Den Země v 1. – 9. ročníku. 
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3.5.6 Mediální výchova 

Název tematického okruhu 
1. stupeň 2. stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
       ČJ  

2. Interpetace vztahu mediálních 

sdělení a reality 
     I    

3. Stavba mediálních sdělení      I    

4. Vnímání autora mediálních sdělení       ČJ   

5. Fungování a vliv medií na 

společnost 
        I, ČJ 

6. Tvorba mediálního sdělení     I     

7. Práce v realizačním týmu         ČJ, I 
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4. Učební plán 

4.1 Učební plán I. stupně 

Vzdělávací oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 
z toho 

disponibilní 
Celkem 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura 7+1 8+1 7+1 7 6 3 38 

Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3+1 3+1 4 13 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 24 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika 0 0 0 0 1 0 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2+1 0 0 1 7 

Přírodověda 0 0 0 1+1 2 1 4 

Vlastivěda 0 0 0 1+1 2 1 4 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 0 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 0 7 

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

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

Disponibilní časová dotace 2 3 3 4 2 14  

Celková povinná časová dotace 20 22 24 26 26  118 

  

Poznámky k učebnímu plánu:  

Český jazyk a literatura je posílen o 3 disponibilní hodiny. 

Anglický jazyk je posílen o 4 disponibilní hodiny. V 1. a 2. ročníku je vyučován anglický 

jazyk jako povinný předmět s časovou dotací 1 hodina týdně.  

Matematika je posílena o 4 disponibilní hodiny. 

Předměty ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou posíleny o 3 disponibilní hodiny. 

Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova bude v 2. a 3. ročníku probíhat výuka plavání. 
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4.2 Učební plán II. stupně 

 

Vzdělávací oblast Předmět 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 
z toho 

disponibilní 
Celkem 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 4+1 4 3+1 4 2 17 

Anglický jazyk 3 3 3 3 0 12 

Německý jazyk 0 0+2 0+2 0+2 6 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 3+1 4 1 16 

Informační a komunikační 

technologie 

Informatika 1+1 0+1 0+1 0+2 5 6 

Základy administrativy 0 0 0+1 0+1 2 2 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 1 2 0 7 

Výchova k občanství 1 1 1 1 0 4 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 2 1+1 1 8 

Chemie 0 0 2 2 0 4 

Přírodopis 2 1+1 1+1 1 2 7 

Zeměpis 2 1+1 1+1 1 2 7 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 0 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 0 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 3 3 2 2 0 10 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 0+1 1 4 

Volitelné předměty 0 0 0+1 0+1 2 2 

Disponibilní časová dotace 2 5 9 8 24  

Celková povinná časová dotace 30 30 31 31  122 

 

Poznámky k učebnímu plánu:  

Český jazyk a literatura na 2. stupni je posílen o 2 disponibilní hodiny. 

Vyučovací předmět Německý jazyk je dotován 6 disponibilními hodinami a bude 

vyučován v 7. - 9. ročníku. (Ve školním roce 2014/2015 – v 9. ročníku vyučován s časovou 

dotací 3 hodiny.) 

Matematika na 2. stupni je posílena o 1 disponibilní hodinu. 

Informatika na 2. stupni je posílena o 5 disponibilních hodin.  

Vyučovací předměty (F, Ch, Př, Z) ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda jsou posíleny o 

5 disponibilních hodin. 

Obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován na 2. stupni základního 

vzdělávání v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím předmětu Tělesná 

výchova v 6. a 7. ročníku.  

Vyučovací předmět Základy administrativy je dotován 2 disponibilními hodinami a bude 

vyučován v 8. a 9. ročníku. 
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Vyučovací předmět Tělesná výchova bude vyučován ve skupinách – hoši a dívky, 

spojené ročníky 6. a 7., 8. a 9. V 7. nebo 8. ročníku proběhne lyžařský výcvik dle zájmu a 

možností žáků. 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti je posílen na 2. stupni o 1 disponibilní hodinu. Ve 

vyučovacím předmětu Pracovní činnosti na 2. stupni budou vyučovány obory: 

6. ročník: Provoz a údržba domácnosti 

7. ročník: Příprava pokrmů 

8. ročník: Svět práce 

  Provoz a údržba domácnosti 

9. ročník. Svět práce 

  Design a konstruování 

V oboru Provoz a údržba domácnosti bude v 8. ročníku do výuky zařazena finanční 

gramotnost. 

 

Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace 2 hodinami.  

Volitelné předměty budou zaváděny podle zájmu žáků z této nabídky:  

 Konverzace v AJ 

 Technické kreslení 

 Seminář z českého jazyka 

 Seminář z matematiky 

 Praktikum z fyziky 

 Vedení domácnosti 

 Digitální technologie 

 


