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3.CHARAKTERISTIKA ŠVP 

3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

 Vycházíme z přesvědčení, že škola má žáky motivovat a podporovat v aktivním učení se.  

Nemá poskytovat jen encyklopedické znalosti, ale více podporovat činnostní učení se zaměřením na 

praxi a především rozvíjet důležité kompetence schopností, dovedností a postojů, které žák umí 

používat při řešení problémů běžného života.  

  

 Naše škola má všeobecné zaměření a školní vzdělávací program je orientován na rozvoj 

individuality každého žáka tak, aby očekávané výstupy byly prakticky využitelné v životě a aby se 

žákům s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostávalo nejen kvalitní a kvalifikované 

vzdělávací péče, ale aby do školy chodili rádi. 

  

 Naším cílem je stimulovat každého žáka k osobnímu rozvoji a současně respektovat osobní 

maximum a osobní potřeby. Školní práce má v dětech podporovat pocit bezpečí, možnost 

pozitivního prožívání a rozvíjení kritického myšlení, získání zdravého sebevědomí, schopnost 

sebehodnocení a respektu k druhému. Učitelé využívají efektivní metody výuky, jako je skupinové a 

projektové vyučování, které podporují vnitřní motivaci, umožňují každému žákovi rozvíjet se podle 

svých možností a schopností a zažít úspěch.  

 

  Snažíme se vést žáky k zdravému životnímu stylu s důrazem na sportovní aktivity a technické 

činnosti. Z toho vyplývá i nabídka volitelných předmětů. 

 

 Školní vzdělávací program je otevřený dokument, který bude dále upravován a doplňován dle 
zájmů a potřeb žáků i učitelů. 
 

3.2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

 Výchovné a vzdělávací strategie představují společné postupy, které vedou k utváření a 

rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu 

všeobecného vzdělání. Je to souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých 

pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 

 V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a 

metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i k rozvoji všech klíčových 

kompetencí.  

 

3.2.1. Strategie směřující ke kompetenci k učení 
➢ v učení klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem 

➢ klademe důraz na pozitivní motivaci žáka 

➢ využíváme kladného hodnocení 

➢ využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků 
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➢ vedeme žáky k práci s různými informačními zdroji 

➢ zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků 

➢ umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty 

 

3.2.2. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů 

➢ zapojujeme žáka do soutěží a problémů školního života (školní parlament) 

➢ motivujeme žáka k samostatnému řešení problémů, napomáhá mu hledat další řešení 

➢ vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace 

➢ nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů 

i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k 

vyřešení 

 

3.2.3. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní 
➢ důraz klademe na adekvátní verbální i neverbální komunikaci  

➢ respektujeme názor 

➢ klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování 

➢ vytváříme žákům maximální možnost samostatné ústní i písemné prezentace  

➢ vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu 

výstupů  

➢ důraz klademe na prožitkové vyučování 

➢ zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou 

populací (spolupráce a společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost) 

 

3.2.4. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální  
➢ zaměřujeme se na skupinovou i týmovou práci a vzájemnou pomoc při učení 

➢ stanovujeme jasná pravidla pro soužití ve škole – práva, povinnosti, sankce 

➢ respektujeme individuální rozdíly a další odlišnosti spolužáků  

➢ důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování 

➢ umožňujeme žákům vznášet připomínky ke školnímu řádu přes žákovský parlament 

➢ vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve 

skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu (dvojice, 

skupiny, třída, škola) 

➢ do výuky pravidelně zařazujeme projekty 

➢ výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) - 

využíváme je prožitkové vyučování 

➢ ve výuce využíváme hry 

➢ v rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starších a 

mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost 

 

3.2.5. Strategie směřující ke kompetenci občanské 

➢ důraz klademe na prožitek 

➢ vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného 

řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu  
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➢ zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života 

➢ na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování 

lidí 

➢ pořádáme sportovní soutěže (školní olympijský den) a aktivity pro mateřské školy 

➢ nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól 

nežádoucím sociálně patologickým jevům 

➢ dbáme na důslednou prevenci šikany a násilí, škola bez kouření a drog, využíváme nabídek 

preventivních programů 

➢ projevujeme solidaritu s druhými a jsme ohleduplní ke starým a nemocným lidem 

 

3.2.6. Strategie směřující ke kompetenci pracovní    

➢ pomáháme 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 

➢ aktivně zapojujeme žáky při poznávacích exkurzích 

➢ uplatňujeme sebehodnocení žáků 

➢ různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi - 

cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě 

vhodného dalšího studia 

➢ umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky 

➢ zapojujeme žáky do přípravy školních projektů; 

➢ vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení 

 

3.2.7. Strategie směřující ke kompetenci digitální   
➢ umožňujeme žákům chápat význam digitálních technologií pro lidskou společnost 

➢ průběžně seznamujeme žáky s využíváním digitálních technologií, aby si usnadnili práci a 

zefektivnili a zjednodušili své pracovní postupy 

➢ vedeme žáky k respektování autorských práv, např. při využívání obrázků, fotografií, videí a 

informací při řešení zadaných úkolů a při práci na individuálních i společných projektech 

➢ zapojujeme žáky do vytváření společných pravidel chování ve třídě včetně pravidel při práci 

s technologiemi 

➢ poskytujeme žákům konkrétní příležitosti k využívání digitálních technologií, při nichž si 

mohou uvědomit a dodržovat pravidla chování v online prostředí (např. sdílení dokumentů, 

online komunikace) 

➢ vytváříme modelové situace, které žákům umožňují si uvědomit, že není vhodné zveřejňovat 

své osobní údaje a že každá činnost v online prostředí zanechává digitální stopu, kterou lze 

jen obtížně odstranit; k uvědomění si, které údaje je vhodné, a naopak nevhodné o sobě 

zveřejňovat a proč 

➢ při využívání digitálních technologií pravidelně zařazujeme relaxační činnosti a vedeme žáky 

k tomu, aby si uvědomovali zdravotní rizika dlouhodobého používání digitálních technologií; 

prakticky žáky učíme, jak jim mohou předcházet 
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➢ vedeme žáky k dalšímu digitálnímu zpracovávání, ukládání, zálohování a sdílení získaných 

informací a vytváření digitálního obsahu, případně bez opory o jiné zdroje (např. vlastní video 

nebo prezentace vlastních fotografií) 

➢ vedeme žáky k tomu, aby pracovali s digitalizovanými historickými zdroji a prameny 

➢ vedeme žáky k užívání různorodých vizuálně obrazných prostředků včetně digitálních 

technologií při vlastní tvorbě, k nalézání neobvyklých postupů a různých variant řešení 

➢ vedeme žáky k vyhledávání a zpracování informací, samostatnému vyhledávání a snaze 

posoudit důvěryhodnost cizojazyčného informačního zdroje 

➢ vedeme žáky k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium 

cizího jazyka, k jejich používání, např. využívání online slovníků 

➢ vedeme žáky k využívání odpovídajících čtenářských strategií vhodných pro digitální čtení a k 

práci (čtení) v prostředí elektronické obrazovky (posouvání řádků, stránek) a k další práci s 

textem a informacemi 

➢ vedeme žáky k práci s klávesnicí pro další cizí jazyky, k formulování písemného vyjádření 

různými formami 

 

3.3. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI 

 

 Škola při zabezpečování výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází ze zákona 

č. 561/2004 Sb., novely zákona č.82/2015 Sb. a vyhlášky č.27/2016 Sb. v aktuálním znění. 

 Při práci s těmito žáky je nezbytně nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a 

školského poradenského zařízení – ŠPZ (Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Speciální 

pedagogické centrum Plzeň, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň).  

 Školní poradenské pracoviště (ŠPP) naší školy je tvořeno dvěma výchovnými poradkyněmi a 

metodikem primární prevence. Výchovné poradkyně jsou současně pověřeny komunikací a 

spoluprací s ŠPZ a orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). 

 

3.3.1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných 

opatření na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu.  

Plán pedagogické podpory (PLPP): 

➢ tvoří třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu ve spolupráci s výchovným 

poradcem a ostatními vyučujícími po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka 

➢ před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení např. 

metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností 

➢ s PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující, kteří seznámení stvrzují 

svým podpisem  

➢ PLPP má vždy písemnou podobu, obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a 

způsobů vyhodnocování naplňování plánu 
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➢ výchovná poradkyně stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, 

pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Vyhodnocovat ho bude po 3 měsících po 

zahájení PO. 

➢ v případě, kdy podpůrná opatření realizovaná školou nejsou účinná, je žák doporučen k 

vyšetření v ŠPZ 

 

3.3.2. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných 

opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce.  

 Individuální vzdělávací plán (IVP): 

➢ sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovné 

poradkyně, metodické podpory ŠPZ a metodické podpory na Metodickém portále RVP.cz 

➢ o zpracování IVP žádá písemně zákonný zástupce žáka a žádost schvaluje ředitelka školy 

➢ před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem 

stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností  

➢ IVP má písemnou podobu 

➢ IVP je vypracován bez zbytečného odkladu na základě doporučení ŠPZ (nejpozději do 

jednoho měsíce) 

➢ výchovná poradkyně stanoví termín přípravy IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, 

pedagogy, vedením školy i žákem samotným 

➢ zákonný zástupce žáka je seznámen s jeho podobou a svým podpisem dává souhlas 

s realizací IVP 

➢ IVP je ve spolupráci se školským poradenským zařízením pravidelně vyhodnocován a 

případně upravován 

➢ naplňování IVP je minimálně jednou ročně písemně vyhodnoceno ve spolupráci se ŠPZ 

 

V případě podpůrného opatření spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů pro žáky s LMP 

od 3. stupně podpory bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV, bude na základě 

doporučení ŠPZ rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. 

Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků.  

 

3.4. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 

 Škola při zabezpečování výuky žáků mimořádně nadaných vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., 

novely zákona č.82/2015 Sb. a vyhlášky č.27/2016 Sb. v aktuálním znění. 

 Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje škola se školským poradenským 

zařízením (Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Speciální pedagogické centrum Plzeň, 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň). 

 Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni po vykonání komisionální zkoušky do vyššího 

ročníku nebo v rámci výuky mohou nadaní žáci navštěvovat vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku. 
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3.4.1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a 
mimořádně nadaného žáka 

 Plán pedagogické podpory (PLPP): 

➢ sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje 

nadání žáka, za pomoci výchovné poradkyně 

➢ s PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující, kteří seznámení stvrzují 

svým podpisem 

➢ PLPP má písemnou podobu 

➢ před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s vyučujícími dotčených předmětů, s cílem 

stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností 

➢ bude obsahovat popis nadání, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování  

➢ výchovná poradkyně stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, 

pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Vyhodnocovat ho bude po 3 měsících po 

zahájení PO. 

 

3.4.2. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně 
nadaného žáka  
 Individuální vzdělávací plán (IVP) mimořádně nadaného žáka: 

➢ sestaví na základě výsledků odborného vyšetření a na žádost zákonných zástupců třídní učitel 

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

s výchovnou poradkyní a ŠPZ 

➢ IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování se také 

spolupracuje s rodiči mimořádně nadaného žáka 

➢ práce na IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského 

zařízení 

➢ IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ. Součástí IVP bude 

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 

➢ výchovná poradkyně zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez 

kterého nemůže být IVP prováděn, poté předá informace o zahájení poskytování podpůrných 

opatření podle IVP vedení školy 

 


