
- 1 - 

 

Kurz pro získání základního vzdělání ve školní roce 

2019/2020 

 
 

 Ve školním roce 2019/2020 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, 

příspěvková organizace, organizačně zajišťuje kurz pro získání základního vzdělání v souladu 

s § 55 odst. 3  školského zákona a v souladu s § 12 a § 13 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění 

vyhlášky č. 256/2012 Sb. 

 

Organizačním zajišťováním kurzu je pověřen Mgr. Jaroslav Červený, zástupce 

ředitelky. 

Organizační náležitosti: 

 

Ředitelka školy stanovila délku kurzu pro získání základního vzdělání ve školním roce 

2019/2020 na 1 školní rok, tj. od 1.9.2019 do 31.8.2020. Kurz bude zahájen na informační 

schůzce v měsíci září. 

 

Ředitelka školy stanovila formu kurzu pro získání základního vzdělání ve školním roce 

2019/2020: dálková forma kurzu bude realizována formou konzultací v odpoledních hodinách 

–  jednou za dva týdny. 

 

Počet žáků v kurzu:  

Zájem předběžně projevili 4 zájemci, počet žáků v kurzu se mění z důvodu přijímání žáků i 

během školního roku (po posouzení situace a vzájemné domluvy se zájemcem o tento kurz). 

 

Ve školním roce 2019/2020 tím bude dodrženo ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb.o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ohledně 

stanovení nejvyššího počtu žáků ve třídě tohoto kurzu (24). 

Účastníci kurzu pro získání základního vzdělání nejsou žáky naší školy. Nebudou vykazováni 

v rámci počtu žáků naší školy ve statistických výkazech. 

 

Zajištění výuky: 

Výuka bude zajištěna našimi pedagogickými pracovníky. O průběhu konzultací vedou 

pedagogičtí pracovníci záznamy v třídních knihách. Termíny výuky jsou vždy umístěny 

na nástěnce ve sborovně školy. 

 

Obsah vzdělávání: 

V kurzu pro získání základního vzdělání je obsah vzdělávání stanoven v souladu 

s očekávanými výstupy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání a v souladu se školním vzdělávacím programem naší školy. 
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Jednotlivé předměty: 

 

Český jazyk a literatura:  

Pravopis 

Tvarosloví – slovní druhy 

Skladba jednoduché věty – rozbor 

Literatura 

 

Matematika: 

Číselné výrazy 

Algebralické výrazy 

Lineární rovnice 

Funkce, goniometrické funkce 

Obvody a obsahy 

Povrch a objem těles 

 

Cizí jazyk: 

Doplňování slov podle smyslu – slovní zásoba 

Překlady 

Porozumění textu 

Používání záporu, otázek 

Překlady – rodina, koníčka, naše město 

 

Fyzika: 

Světlo a záření 

Jaderná energie 

Počasí a jevy v atmosféře 

Země a vesmír - astronomie  

 

Chemie: 

Směsi 

Částice složených látek 

Anorganické sloučeniny 

Organické sloučeniny 

Chemické reakce 

První pomoc 

 

Zeměpis: 

Státní hranice ČR 

Povrch ČR – pohoří, nížiny, řeky 

Lesy, horniny, nerostné bohatství 

 

Dějepis: 

1. světová válka, Trojspolek, Trojdohoda 

 Státy po 1. světové válce 

Vznik Československa, 1. prezident 

Hospodářská krize 

2. světová válka 

Sametová revoluce 
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Přírodopis: 

Planety sluneční soustavy 

Složení Země 

Horniny 

Geologické éry ve vývoji Země 

Zemětřesení 

Základ pohlavního rozmnožování 

 

 

Občanská výchova: 

Ústava, parlament, prezident 

Vláda ČR 

Náboženství 

 

 

Zkoušky na závěr kurzu: 

 

Bolevecká základní škola Plzeň umožňuje v souladu s § 13 odst. 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vykonání 

zkoušek i bez předchozího vzdělávání v kurzu pro získání základního vzdělání.  

 

 

Na závěr koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

pro poslední ročník základního vzdělávání s výjimkou předmětů volitelných a nepovinných. 

 

Po úspěšném vykonání zkoušek obdrží žák vysvědčení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 28.8.2019                                                    Mgr. Helena Brunclíková 

                                                                                                ředitelka školy 

 

 

 

 

 


