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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1  Úplnost a velikost školy 

Základní škola Mistřice je škola malotřídní, kde se vzdělávají žáci 1. – 5. ročníku. V současné 

době se jedná o čtyřtřídní školu s vyučováním ve všech pěti ročnících. Na druhý stupeň ve 

většině případů žáci odcházejí do Základní školy Bílovice. 

Školu navštěvují převážně žáci s trvalým bydlištěm v Mistřicích, ojediněle i žáci z okolních obcí, 

a to nejčastěji z Bílovic.  

První ročník je zpravidla ve všech předmětech vyučován samostatně. Stalo se již nepsaným 

pravidlem, že v následujících ročnících se vyučuje samostatně v každém ročníku mluvnice 

českého jazyka, matematika a anglický jazyk. Spojováním ročníků druhý a třetí společně, čtvrtý 

a pátý společně pak dochází k výuce ostatních předmětů. Množství spojovaných předmětů se 

odvíjí od naplněnosti tříd v počtu žáků.  

Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními. Základní škola se školní družinou tvoří 

samostatný právní subjekt. 

Kapacita školy je 85 žáků, kapacita školní družiny je 60 žáků. 

2.2 Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Pracovní kolektiv doplňují 

dva správní zaměstnanci.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je realizováno dle potřeb pedagogů, schváleného 

plánu dalšího vzdělávání a nabídky vzdělávacích institucí. Za zásadní pak považujeme 

uplatnění a zavádění nových poznatků ze vzdělávání do každodenní praxe.  

2.3 Dlouhodobé projekty, spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími partnery školy  

Prioritou v realizaci projektů je všestrannost. Během školního roku realizujeme rozličně 

tematicky zaměřené projekty. Jejich obsah vychází z kulturních tradic a aktuálních výchovně 

vzdělávacích potřeb naší školy. 

Každoročně zpracovaný plán EVVO zajišťuje pestrost projektů s environmentálním 

zaměřením. 

Jsme zapojeni v projektu Ovoce a mléko do škol. 

Dlouhodobě spolupracujeme s DDM Šikula Uherské Hradiště v projektu Finanční gramotnost, 

v oblasti dopravní výchovy a prevence nehodovosti absolvujeme pravidelně dopravní výchovu 

na dětském dopravním hřišti a zdatní cyklisté získávají průkaz cyklisty. 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků probíhá v rámci třídních schůzek, konzultačních hodin, 

telefonických kontaktů, prostřednictvím konaných Dní otevřených dveří nebo informací 

uvedených na webových stránkách školy. 

Velmi dobrá spolupráce je se Spolkem rodičů z Mistřic, který je aktivní v organizování 

kulturních i sportovních akcí pro žáky školy, realizuje mikulášskou nadílku, podílí s dárky 
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společně se zřizovatelem na loučení s páťáky, na pasování čtenářů v první třídě, je hlavním 

aktérem rodičovského plesu, na kterém žáci školy zajišťují taneční vystoupení. 

Aktivní spolupráce je se Svazem zahrádkářů v Mistřicích, který se snaží svými projekty 

zaujmout a získat pro spolupráci žáky školy. 

Významným partnerem je také školská rada, která projednává, schvaluje nebo se vyjadřuje 

k důležitým dokumentům školy. 

Nedílnou součástí života školy je úzká spolupráce se zřizovatelem školy – Obec Mistřice, a to 

v oblasti ekonomické, provozní a organizační. Ve spolupráci se zřizovatelem se žáci školy podílí 

vystoupením na kulturních akcích obce, kde je hlavním článkem při spolupráci školy 

a zřizovatele Sbor pro občanské záležitosti.  

Úzká spolupráce při vzdělávání probíhá s KPPP Uherské Hradiště, SVP HELP Uherské Hradiště, 

SPC Zlín, MŠ Mistřice, spolky v obci – Svaz dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Rybáři, Myslivecké 

sdružení Kopec, kteří jsou vstřícní při pořádání sportovních, poznávacích nebo vzdělávacích 

akcí. 

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy vychází z tradice školy, analýzy vlastních možností a schopností pedagogického 

sboru, požadavků na vzdělání a výchovu ve vyvíjející se společnosti. Cílem základního 

vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout 

spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na 

praktické jednání. Škola se snaží ve vzdělávání žáků: 

 navázat na předškolní vzdělávání a usnadnit přechod žákům z předškolního vzdělávání 

 poskytovat kvalitní vzdělávání, ve kterém by žáci bez obtíží navázali na druhém stupni 

 nabízet dostatek volnočasových aktivit - sport a výchova k péči o své zdraví je nedílnou 

součástí celého školního života 

 využívat informační technologie 

 umožnit dodržovat lidové tradice 

 o provázanost a těsnou spolupráci školy, rodiny, obce 

 pracovat se žáky moderními a efektivními metodami na základě vzájemné úcty, důvěry, 

přirozené slušnosti a uvědomělé kázně 

 učit k občanské úctě, povinnostem a odpovědnosti 

 umět spolupracovat, respektovat jiné  

 učit logicky, výstižně a souvisle vyjadřovat svoje myšlenky 

 nabízet kvalitní a kvalifikovanou vzdělávací péči 

 vytvořit příznivé klima ve škole -  místo bezpečí, spokojenosti a příjemné atmosféry 
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Cíle základního vzdělávání: 

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

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy své vlastní i druhých 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, které dokáží uplatnit svá práva, ale dodržet své povinnosti 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání, prožívání životních 

situací, vnímavost, citlivé vztahy k lidem a svému prostředí 

 rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám, duchovním hodnotám, 

učit je žít s ostatními lidmi 

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti 

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce 

i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Výchovné 

a vzdělávací strategie přispívají k větší efektivitě a kvalitě vyučovacího procesu. 

Kompetence k učení Strategie a postupy 

 

 žák vybírá a využívá pro efektivní učení 

vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, 

projevuje ochotu věnovat se dalšímu 

studiu a celoživotnímu učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě 

jejich pochopení, propojení 

a systemizace je efektně využívá 

v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě 

 operuje s obecně užívanými termíny, 

znaky, symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky 

z různých vzdělávacích oblastí a na 

základě toho si vytváří komplexnější 

pohled na matematické, přírodní, 

společenské a kulturní jevy 

 

 používáme didaktické postupy zaměřené 

na práci s textem 

 volíme metody práce, při kterých dochází 

žáci k objevům, řešení a závěrům sami 

 žáci jsou vedeni k samostatné práci 

 žáci jsou vedeni k sebehodnocení při 

samostatné i skupinové práci 

 vedeme žáky k prezentaci vlastních 

výsledků před ostatními 

 přistupujeme k žákům dle jejich 

individuálních schopností a umožňujeme 

jejich diferencované výkony 

 při výuce povzbuzujeme 

a zaměstnáváme rychlejší žáky  

 vedeme žáky k vzájemné pomoci 
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 samostatně pozoruje a experimentuje, 

získané výsledky porovnává, kriticky 

posuzuje a vyvozuje závěry pro využití 

v budoucnosti 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní 

vztah k učení, posoudí vlastní pokrok 

a určí překážky či problémy bránící učení, 

naplánuje si, jakým způsobem by mohl 

své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí 

výsledky svého učení a diskutuje o nich 

 

 učíme je vyhledávat informace na 

Internetu, v encyklopediích a dalších 

informačních zdrojích 

 nabízíme žákům pomůcky k snazšímu 

porozumění a naučení nového učiva 

 pracujeme s výukovým SW na PC 

 využíváme online výuku 

 postupně vytváříme systém výuky, ve 

kterém se snažíme smysluplně prolínat 

učivo jednotlivých předmětů tak, aby 

základní vědomosti z jedné oblasti 

pomohly k nabytí nové vědomosti 

v oblasti jiné výuku doplňujeme 

o praktické exkurze 

 

Kompetence k řešení problémů Strategie a postupy 

 

 žák vnímá nejrůznější problémové 

situace ve škole i mimo ni, rozpozná 

a pochopí  

problém, přemýšlí o nesrovnalostech 

a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 

způsob řešení problémů a využívá k tomu 

vlastního úsudku a zkušeností 

 vyhledává informace vhodné k řešení 

problémů, nachází jejich shodné, 

podobné a odlišné znaky, využívá získané 

vědomosti a dovedností k objevování 

různých variant řešení, nenechá se 

odradit případných nezdarem a vytrvale 

hledá konečné řešení problému 

 samostatně řeší problémy, volí vhodné 

způsoby jejich řešení, užívá při tom 

logické, matematické a empirické 

postupy 

 ověřuje prakticky správnost řešení 

a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových 

 

 vedeme žáky k otevřenému 

upozorňování na problémy vhodnou 

formou 

 klademe otevřené otázky, zadáváme 

problémové úkoly či úkoly podněcující 

tvořivost 

 zařazujeme metody, při kterých žáci 

docházejí k objevům, řešení a závěrům 

sami 

 vedeme žáky k tomu, aby uměli 

odhadnout výsledek, volit správný postup 

a vyhodnocovat správnost výsledku 

vzhledem k podmínkám úlohy či 

problému 

 zadáváme úkoly, při kterých žáci 

kombinují informace z různých zdrojů 

 žáci jsou vedeni k poznání, že k výsledku 

lze dojít různými způsoby 

 podle svých schopností a zájmu se budou 

zúčastňovat různých soutěží, ve kterých 

mohou porovnávat své schopnosti 

s druhými 
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situací, sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problémů 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je 

schopen je sám obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí 

a výsledky svých činů zhodnotí 

 

 podporujeme týmovou práci při řešení 

problému 

 

 

Kompetence komunikativní Strategie a postupy 

 

 žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky 

v logickém sledu, výstižně, souvisle 

a kultivovaně v písemném i ústním 

projevu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, 

porozumí jim, vhodně na ně reaguje, 

účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje 

svůj názor a vhodně argumentuje 

 rozumí různým druhům textů a záznamů, 

obrazových materiálů, běžně užívaných 

gest, zvuků a jiných informačních 

a komunikačních prostředků, přemýšlí 

o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá 

ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

 využívá informační a komunikační 

prostředky a technologie pro kvalitní 

a účinnou komunikaci s okolním světem 

 vyžívá získané komunikativní dovednosti 

k vytváření vztahů potřebných 

k plnohodnotnému soužití a kvalitní 

spolupráci s ostatními lidmi 

 

 

 vedeme žáky k přesné terminologii 

včetně symboliky 

 učíme je pracovat s různými typy textů 

a obrazových záznamů /tabulky, grafy, 

mapy …/ a interpretovat takto získané 

informace 

 umožňujeme jim prezentovat své názory 

před ostatními 

 vytváříme příležitosti vhodné pro diskuzi 

žáků k danému problému 

 vedeme je, aby dovednosti a znalosti 

z oblasti informatiky využívali v ostatních 

předmětech 

 žáci mohou tvořit školní noviny  

 zúčastňují se nejrůznějších soutěží podle 

svých schopností a zájmů 

 zúčastňují se besed na různá témata 

 

 

Kompetence sociální a personální Strategie a postupy 
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 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se 

společně s pedagogy na vytváření 

pravidel práce v týmu, na základě 

poznání nebo přijetí nové role v pracovní 

činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 

společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry 

v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty 

při jednání s druhými lidmi přispívá 

k upevňování dobrých mezilidských 

vztahů, v případě potřeby poskytne 

pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskuzi v malé skupině 

i k debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při 

řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 

druhých lidí, respektuje různá hlediska 

a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé 

myslí, říkají a dělají 

 vytváří si pozitivní představu o sobě 

samém, která podporuje jeho 

sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá 

a řídí svoje jednání a chování tak, aby 

dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

 využíváme ve výuce skupinovou práci 

a kooperativní učení 

 žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci 

 učíme žáky kriticky hodnotit svoji práci, 

svůj význam v týmu i práci ostatních 

v týmu 

 

Kompetence občanské Strategie a postupy 

 

 žák respektuje přesvědčení druhých lidí, 

váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen 

vcítit se do situace ostatních lidí, odmítá 

útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si 

svou povinnost postavit se proti 

fyzickému i psychickému násilí 

 chápe základní principy, na nichž 

spočívají  

zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo 

školu 

 

 vedeme žáky chování podle domluvených 

pravidel a trváme na jejich dodržování 

 seznamujeme žáky s právy dítěte 

a upozorňujeme na různá nebezpečí, 

která při jejich porušení dětem hrozí 

 v rámci předmětu člověk a jeho svět 

i v literární výchově využíváme hraní rolí 

pro  

přiblížení různých životních situací 

a jejich řešení 

 seznamujeme žáky s důležitými 

telefonními čísly 
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 rozhoduje se odpovědně podle dané 

situace, poskytne dle svých možností 

účinnou pomoc a chová se odpovědně 

v krizových situacích i v situacích 

ohrožujících život a zdraví člověka 

 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice 

a kulturní a historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, 

smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se 

zapojuje do kulturního dění a sportovních 

aktivit 

 chápe základní ekologické souvislosti 

a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí, 

rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

společnosti 

 uskutečňujeme projekty a akce, které ctí 

naše lidové tradice 

 vedeme žáky k tomu, aby se dle svých 

možností a schopností zapojovali do 

výtvarných soutěží, zúčastňujeme se 

mnoha kulturních akcí v průběhu roku 

v obci 

 organizujeme výlety a exkurze, ve kterých 

se žáci seznamují s tradicemi 

a historickým dědictvím našeho národa 

 v rámci výuky zařazujeme projekty 

s ekologickou tematikou, jednotlivé 

problémy environmentální výchovy jsou 

postupně zařazovány do výuky 

 třídíme školní odpad – papír, plast  

 vedeme je k snažení o hezké a čisté 

životní prostředí 

 

 

Kompetence pracovní Strategie a postupy 

 

 žák používá bezpečně a účinně materiály, 

nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, 

adaptuje se na změněné nebo nové 

pracovní podmínky 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti 

nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského 

významu, ale i z hlediska ochrany svého 

zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 

prostředí i ochrany kulturních 

a společenských hodnot 

 využívá znalostí a zkušeností získaných 

v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu svého rozvoje i své přípravy na 

budoucnost 

 

 seznamujeme žáky s pravidly 

bezpečného chování při manipulaci 

s nástroji   

 vedeme žáky k sebehodnocení své práce 

 vedeme žáky k správnému využití 

materiálů, nástrojů, techniky, vybavení 

 trváme na dokončení práce  

 vedeme je k hospodárnosti v práci 

s materiály, nástroji 
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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciální vzdělávacími potřebami 

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

možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné 

úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu 

prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 

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

náročnosti. 

Podpůrná opatření prvního stupně (PLPP - plán pedagogické podpory) uplatňuje škola nebo 

školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření 

druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. 

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. 

Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími 

obsahy nebo náhrada celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, který 

lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a 

výstupů ze vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření IVP u žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 

Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto náhradou části 

nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, změnit minimální časové dotace 

vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v  RVP ZV. 

Podpůrná opatření prvního stupně 

 Ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení 

školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím 

není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.  

 Učitel základní školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena 

organizace a hodnocení vzdělávání žáka včetně úpravy metod a forem práce a projedná 

jej s ředitelem školy. 

 Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 

pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka  

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

 Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. 

K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě 

vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD.  
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 Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po 

obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu 

zákonného zástupce. 

 Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 

jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování 

podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení 

zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se 

nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami 

Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího 

předmětu. PLPP má písemnou podobu. Při zpracování PLPP spolupracují vyučující žáka, aby 

byly zvoleny pro něj nejvhodnější metody výuky, organizace výuky, hodnocení žáka. Nutné 

jsou společné schůzky se zákonnými zástupci žáka, jejich informovanost a spolupráce při 

domácí přípravě. Nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření 

poskytovaných na základě PLPP škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění 

stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zákonnému zástupci využití poradenské 

pomoci školského poradenského zařízení (ŠPZ). Do doby zahájení poskytování podpůrných 

opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení ŠPZ poskytuje škola podpůrná 

opatření prvního stupně na základě PLPP. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP) 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává třídní učitelka ve spolupráci s učiteli konkrétních 

vyučovacích předmětů pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření, a to na základě 

doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce žáka. 

Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku 

podle potřeb žáka. Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje 

ředitelka školy. Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským 

poradenským zařízením (ŠPZ) a zákonným zástupcem žáka. 

Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka, žáka a zákonného 

zástupce žáka. �Škola ve spolupráci se ŠPZ sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje 

naplňování individuálního vzdělávacího plánu. 

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. 
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3.4 Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Za nadaného žáka se považuje žák, 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 považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje 

mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých 

oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech. 

Základní 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. 

 

Základní škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 

podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého 

stupně podpory 

Specifika a projevy nadaných dětí 

 znalosti přesahující stanovené požadavky 

 problematický přístup k pravidlům 

 tendence k vytváření vlastních pravidel 

 sklon k perfekcionismu 

 preference samostatné práce 

 potenciálně kontroverzní komunikace s učiteli 

 rychlá orientace v učebních postupech 

 náročnost na okolí 

 potřeba respektu k jejich osobnosti 

 touha experimentovat  

 potřeba individuálního přístupu  

 originální a kreativní myšlení 

 motivace vlastním úspěchem 

 nespokojenost s vlastní neznalostí 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) žáka 

nadaného a mimořádně nadaného 

Plán pedagogické podpory zpracovává třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího 

předmětu pro žáka na základě potřeb úprav ve vzdělávání. PLPP má písemnou podobu, je 

s ním seznámen zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Škola vyhodnotí nejpozději po třech 

měsících naplňování cílů PLPP. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP) 

žáka mimořádně nadaného 
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Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci 

s dalšími vyučujícími předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a školským 

poradenským zařízením a se zákonnými zástupci mimořádně nadaného žáka. IVP má 

písemnou podobu. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu 

školního roku. Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka 

a současně žáka a zákonného zástupce žáka. Poskytování vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zákonného 

zástupce žáka. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou 

ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu. 

3.5 Začlenění průřezových témat do výuky 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 

propojení vzdělávacích oborů. Přispívají k rozvoji osobnosti žáka. Průřezová témata jsou 

integrována do vyučovacích předmětů jednotlivých ročníků tak, aby se žáci seznámili 

s obsahem všech daných témat a bylo tak podpořeno a rozšířeno učivo. 

Osobnostní a sociální výchova/OSV 

Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj 

schopností 

poznávání 

ČJ, M, HV, 

VV, PČ 

ČJ, M,  

PRV 
AJ, PRV AJ M 

Sebepoznání     

a sebepojetí 
PRV PRV ČJ, PRV 

ČJ 

 

ČJ, PŘV, VL, 

TV, AJ 

Seberegulace, 

sebeorganizace 
PRV, ČJ PRV, TV TV, PČ, VV TV, M 

ČJ, M, PŘV, 

VL, AJ, TV 

Psychohygiena ČJ, PRV PRV, TV ČJ, TV HV, TV, VV 
ČJ, M, PŘV, 

VL, TV 

Kreativita ČJ,PČ, VV PČ, VV VV, HV, TV 
PČ, VV, HV, 

TV 

AJ, PŘV, VL, 

PČ, VV, HV 

 

Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí ČJ, PRV ČJ, PRV, VV ČJ, PRV, VV ČJ ČJ 
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Mezilidské 

vztahy, pojetí 
ČJ, PRV ČJ, PRV 

ČJ, PRV, M, 

TV 
ČJ, VV ČJ, JA 

Komunikace ČJ, PRV, ČJ ČJ,JA ČJ,JA 
ČJ,PŘV, VL, 

JA 

Kooperace 

a kompetice 

ČJ, PRV, M 

VV, PČ 
ČJ, M, PRV 

ČJ, M, VV, 

AJ,  PRV, PČ 
ČJ, M 

ČJ, M, PŘV, 

VL 

 

Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Morální rozvoj 

Řešení problému  

 a rozhodovací 

dovednosti 

ČJ, M, PČ 

VV 

 

ČJ, M, PRV M, PRV, TV 
ČJ, M AJ, VL, 

PŘV, TV, PČ 
ČJ, PČ, AJ 

Hodnoty, postoje 

praktická etika 
ČJ, PRV PRV, TV PRV ČJ ČJ, PŘV 

 

Realizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především: 

 na utváření pozitivních (nezraňujících) postojů k sobě samému i k druhým;  

 rozvoj zvládání vlastního chování; 

 na podporu akceptace různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů;  

 na uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci;  

 na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci; 

 na uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 

   Výuka uvedeného průřezového tématu bude napomáhat primární prevenci sociálně 

patologických jevů. Utváření znalostí a dovedností těchto žáků bude zohledňovat jejich 

individuální možnosti. 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 vede k porozumění sobě samému a druhým 

 napomáhá ke zvládání vlastního chování 
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 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů) 

 formuje studijní dovednosti 

 podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým 

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 

 

 

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, co o sobě vím a co ne, mé chování, moje učení, 

moje vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí. 

 Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání, vůle, 

organizace vlastního času, plánování učení a studia, stanovování osobních cílů. 

 Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě 

samému, dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací, hledání 

pomoci při obtížích. 

 Kreativita - cvičení pro rozvoj nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, 

citlivosti, tvořivosti v mezilidských vztazích. 

Sociální rozvoj 

 Poznávání lidí - vzájemné se poznávání ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem, chyby při poznávání lidí. 

 Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, pohled na svět očima druhého, 

respektování, podpora, pomoc, vztahy a naše skupina. 

 Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného 

člověkem, řeč lidských skutků. Cvičení aktivního naslouchání, vedení dialogu, 

komunikace v různých situacích, asertivní komunikace, otevřená a pozitivní 

komunikace, pravda, lež a předstírání v komunikaci. 
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 Kooperace a kompetice - rozvoj seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu, 

dovednost odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení, jasná a respektující 

komunikace, podřízení se. 

Morální rozvoj 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů 

a rozhodování z hlediska různých problémů a sociálních rolí 

 Hodnoty, postoje, praktická etika – rozbor vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich 

projevů v chování lidí, vytváření podvědomí o životních kvalitách, pomáhající 

a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu), dovednosti rozhodování 

v problematických situacích dne. 

 

Výchova demokratického občana/VDO 

Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Občanská společnost 

a škola 
   VL  

Občan, občanská 

společnost a stát 
PRV PRV PRV VL ČJ, VL 

Formy participace 

občanův politic.životě 
 PRV ČJ, PRV ČJ, VL ČJ, VL 

Principy demokracie 

jako forma vlády 
  PRV VL VL 

 

 

 Občanská společnost a škola - škola jako model otevřeného partnerství 

a demokratického společenství, způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot 

v každodenním životě školy. 

 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, 

úloha občana v demokratické společnosti. 

 Formy participace občanů v politickém životě - volební systémy a demokratické volby 

a politika (parlamentní, krajské a komunální volby), obec jako základní jednotka 

samosprávy státu. 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – základní kategorie 

fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka). 



16 
 

 

 

Realizace průřezového tématu Výchova demokratického občana bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především na utváření: 

 sebeúcty, sebedůvěry a samostatnosti;  

 úcty k zákonu;  

 úcty k hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, solidarita, odpovědnost, tolerance;  

 aktivního postoje v obhajování a dodržování lidských práv a svobod; 

 ohleduplnosti a ochoty pomáhat slabším;  

 respektu ke kulturním, etnickým a jiným odlišnostem; 

 empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování. 

   Výuka bude rozvíjet disciplinovanost a sebekritiku; schopnost zaujmout vlastní stanovisko v 

pluralitě názorů a dovednosti asertivního jednání i schopnosti kompromisu. Utváření znalostí 

a dovedností těchto žáků bude zohledňovat jejich individuální možnosti. 

   Průřezové téma má vazbu i na ostatní vzdělávací oblasti, zejména pak na ty, v nichž se 

tematizuje vztah k sobě samému i ostatním lidem, k okolnímu prostředí, k normám 

i hodnotám. 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 

rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační 

schopnosti a dovednosti 

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě 

 vychovává k úctě k zákonu 

 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

 přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance 

a odpovědnost 

 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 
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 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z různých 

úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

Výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech/VMEGS 

Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Evropa a svět nás 

zajímají 
ČJ PRV, AJ  ČJ, AJ AJ, VL VL, INF 

Objevujeme 

Evropu a svět 
 PRV, AJ AJ AJ, VL, ČJ 

VL, INF 

 

Jsme Evropané   ČJ, PRV VL ČJ 

 

Realizace průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

bude v případě žáků s lehkým mentálním postižením zaměřena především: 

 na překonávání stereotypů a předsudků;  

 na kultivaci postojů k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života;  

 na kultivaci postojů ke kulturní rozmanitosti;  

 na utváření pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám;  

 na osvojování vzorců evropského občana;  

 na podporu smyslu pro zodpovědnost. 

   Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí 

vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků tak, aby vhodně doplňovaly 

a podporovaly utváření žádoucích postojů. 

 

 Evropa a svět nás zajímají - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa. Naši 

sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost. 

 Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět, život 

Evropanů, životní styl a vzdělávání mladých Evropanů. 

 Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie, 

co Evropu spojuje a co ji rozděluje, mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení 

problémů dětí a mládeže. 
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Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním 

odlišnostem mezi národy 

 prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a 

řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech 

 prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních 

a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti 

humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv 

 rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet 

společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech 

 rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, 

seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru 

 prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity 

evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu  

 vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje 

s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi jejich 

zpětného ovlivňování a využívání 

 vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků 

o osobnostní vzory 

 rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí 

v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských perspektiv 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 

 obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv 

rozšířených o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi 

 kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života 

 utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti 

 podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám 

 upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost 

 

Multikulturní výchova/MKV 
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Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Kulturní 

diference 

PRV 

 
PRV, VV PRV VL VL 

Lidské vztahy 
PRV 

 
PRV PRV, TV VL VL 

Etnický původ  PRV PRV ČJ VL 

Multikulturalita  HV HV HV VL, HV 

Princip sociál. 

smíru a solidarity 
 PRV ČJ,PRV  VL VL, INF 

 

Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova bude v případě žáků s lehkým mentálním 

postižením zaměřena především: 

 na uvědomění si vlastní identity a schopnost reflexe vlastního sociokulturního zázemí; 

 na utváření hodnotového systému žáků, korekci jejich jednání; 

 na rozvoj dovedností potřebných pro uplatňování vlastních práv a respektování práv 

druhých;  

 na utváření tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám; 

 na rozvoj dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních 

skupin; 

 na vnímání odlišnosti jako příležitosti k obohacení, nikoli jako zdroje konfliktu;  

 na uvědomění si neslučitelnosti rasové (náboženské apod.) intolerance s principy života 

v demokratické společnosti;  

 na podporu angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace 

a rasismu; 

 na vnímání sebe jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti 

k minoritním skupinám. 

   Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Multikulturní 

výchova pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na 

individuální možnosti žáků tak, aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích 

postojů. 
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 Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Člověk 

jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky, ale i jako součást etnika. Základní 

problémy sociokulturních problémů v České republice a v Evropě. 

 Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat 

tolerantní vztahy a spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 

náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost. 

 Multikulturalita – současného světa je předpokládaný vývoj budoucnosti, jako 

prostředek vzájemného obohacování, 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. Aktivní spolupodílení dle 

možností na přetváření společnosti, otázka lidských práv, základní dokumenty. 

 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících 

v české a evropské společnosti 

 rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturní kontakty 

k obohacení sebe i druhých 

 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, 

uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory 

i schopnosti druhých 

 učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické 

skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné 

 rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, 

náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních 

skupin 

 rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku 

xenofobie 

 učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů 

a připravenosti nést odpovědnost za své jednání, 

 poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, 

etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 
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 pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu 

k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních 

sociokulturních skupin a uznávat je 

 napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní 

sociokulturní zázemí 

 stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost 

jako příležitost k obohacení, nikoliv jako zdroj konfliktu 

 pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy 

života v demokratické společnosti 

 vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu 

 učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu 

společnosti k minoritním skupinám 

 

Environmentální výchova/EV 

Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Ekosystémy  PRV, VV PRV, VV PŘV, VL PŘV, VL, INF 

Základní 

podmínky života 
 PRV,VV PRV, VV PŘV, VL PŘV, VL, INF 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

PRV PRV, VV PRV, VV PŘV,VL, PŘV, VL, INF 

Vztah člověka 

k životnímu 

prostředí 

PRV PRV, VV PRV, VV PŘV, VL PŘV, VL, INF 

 

Realizace průřezového tématu Environmentální výchova bude v případě žáků s lehkým 

mentálním postižením zaměřena především: 

 na vnímání života jako nejvyšší hodnoty; 

 na rozvoj odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů; 

 na rozvoj aktivity, tvořivosti, vstřícnosti a ohleduplnosti ve vztahu k prostředí; 

 na utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí; 

 na podporu angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostřední; 

 na rozvoj vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví. 
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   Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Environmentální 

výchova, zvolí vyučující vždy s ohledem na individuální možnosti žáků tak, aby vhodně 

doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích postojů. 

 

 Ekosystémy – les v našem prostředí, pole a jejich okolí, vodní zdroje, moře – význam pro 

biosféru, tropický deštný les – globální význam pro nás, lidské sídlo – město – vesnice, 

kulturní krajina. 

 Základní podmínky života – voda – význam vody pro lidský život a lidské aktivity, ovzduší 

– čistota ovzduší u nás, půda - ohrožení půdy, ekosystémy, energie, přírodní zdroje. 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní prostředí, 

ekologické zemědělství, doprava, dopravní výchova a životní prostředí, průmysl a životní 

prostředí, odpady a hospodaření s nimi, ochrana přírody a kulturních památek, ochrana 

zdraví, změny v krajině, dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí 

veřejnosti a akce (Den Země, Den životního prostředí…). 

 Vztah člověka k prostředí – naše obec, náš životní styl, aktuální ekologický problém, 

prostředí a zdraví, nerovnoměrnost života na Zemi. 

 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům 

lidských činností na prostředí 

 vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování 

 přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy 

k prostředí v různých oblastech světa  

 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní 

odpovědností ve vztazích k prostředí 

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání 

občana vůči prostředí 

 ukazuje modelové příklady žádoucího i nežádoucího jednání z hledisek životního prostředí 

a udržitelného rozvoje 

 napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské 

i mezinárodní úrovni 

 seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti. 

 učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů 

 učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat 

a zdůvodňovat své názory a stanoviska 
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V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

 vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

 vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy 

dalšího vývoje lidské společnosti 

 podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí 

 přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 

 vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí 

 vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

 

Mediální výchova/MV 

Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Receptivní činnosti 

Kritické čtení a 

vnímání 

mediálních 

sdělení 

 ČJ ČJ ČJ 
ČJ, INF 

 

Interpretace 

vztahu mediál. 

sdělení a reality 

   ČJ ČJ, INF 

Stavba mediál. 

sdělení 
   ČJ ČJ, INF 

Vnímání autora 

mediálního  

sdělení 

    ČJ, INF 

Fungování a vliv 

medií ve 

společnosti 

    ČJ, INF 

 

Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Produktivní činnosti 
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Tvorba 

mediálního 

sdělení 

  ČJ ČJ, VV ČJ, INF 

Práce 

v realizačním 

týmu 

 ČJ ČJ ČJ, VV ČJ, INF 

 

 Realizace průřezového tématu Mediální výchova bude v případě žáků s lehkým mentálním 

postižením zaměřena především: 

 na uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho 

naplnění; 

 na využívání potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného 

času; 

 na vytvoření představy o roli médií jak v klíčových společenských situacích 

a v demokratické společnosti vůbec, tak v každodenním životě v regionu; 

 na rozvoj citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních 

sdělení; 

 na rozvoj citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména 

o menšinách) i jednotlivci; 

 na rozvoj komunikačních schopností, zejména při veřejném vystupování; 

 na využívání vlastních schopností v týmové práci a dovednosti přizpůsobit se potřebám 

a cílům týmu. 

Znalosti a dovednosti, které budou součástí realizace průřezového tématu Mediální 

výchova pro žáky s lehkým mentálním postižením, zvolí vyučující vždy s ohledem na 

individuální možnosti žáků tak, aby vhodně doplňovaly a podporovaly utváření žádoucích 

postojů. 

 

Receptivní činnosti 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke 

zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních 

a společensky významných, chápání podstaty mediálního sdělení. 

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, jejich rozlišování a 

jejich funkce, rozdíl mezi reklamou a mezi zprávou, mezi faktickým a fiktivním obsahem 

 Stavba mediálních sdělení – příklady pravidelností v uspořádání medializovaných 

sdělení, zejména ve zpravodajství, příklady stavby a uspořádání zpráv – srovnávání 
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titulních stran deníků a dalších mediálních sdělení – skladba a výběr sdělení v časopisech 

pro dospívající. 

 Vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autora 

v medializovaném sdělení, 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, role 

médií v každodenním životě jednotlivce, role médií v politickém životě. 

Produktivní činnosti  

 Tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinaci 

pro tvorbu správných a vhodných sdělení, tvorba sdělení pro školní časopis. 

 Práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, utváření týmu, význam různých 

věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu. 

 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 

 umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického 

odstupu od nich 

 učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času 

 umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 

 vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zejména 

zpravodajských) 

 umožňuje získat představu o roli médií v klíčových společenských situacích 

a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu) 

 vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) 

 vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci 

 rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného 

a mluveného textu 

 přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu 

 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení 

 vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za 

jeho naplnění 
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 rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména 

o menšinách) i jednotlivci 

 napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů 

a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 

 

Zkratky použité v tabulkách 

Český jazyk a literatura ČJ Vlastivěda VL 

Anglický jazyk JA Výtvarná výchova VV 

Matematika M Pracovní činnosti PČ 

Prvouka PRV Hudební výchova HV 

Přírodověda PŘV Tělesná výchova TV 

 

Průřezová témata a jejich tematické okruhy jsou také realizovány v rámci školních projektů 

týkajících se zdraví, sportu, environmentální výchovy a prevence patologických jevů v chování 

žáků. 
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4 UČEBNÍ PLÁN 

4.1 Tabulace učebního plánu 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obory 
Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

Z toho 

disponibilní 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
Český jazyk 7+2 7+2 7+2 6+1 6+1 41 8 

Cizí jazyk Anglický jazyk  0+1 3 3 3 10 1 

Matematika a její aplikace Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 25 5 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika 0 0 0 0 1 1 0 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 - - 

14 2 Přírodověda - - - 2 1+1 

Vlastivěda - - - 2 1+1 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 

12 0 
Výtvarná 

výchova 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

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

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

Disponibilní časová dotace 3 4 3 2 4 - 16 

Celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 118 - 

 


