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1.  Identifikační údaje 
 

Název ŠVP Základní škola v Žihli 

ŠVP je vypracován na základě RVP ZV: č. j. 31 504/2004-22, ve znění pozdějších úprav 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

Studijní forma vzdělávání studium denní 

Délka studia 9 let 

Údaje o škole: 

Název školy Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli 

Adresa školy Žihle 178, 331 41 Kralovice 

Jméno ředitelky Mgr. Hana Baborová 

IČO 49 74 62 27 

Identifikátor zařízení  600 071 464 

IZO  102 328 633 

Kontakty tel. číslo 373 395 289 

e-mail: zs-zihle@volny.cz 

webové stránky: www.zs-zihle.cz 

Zřizovatel: 

Název Obec Žihle 

Adresa Žihle 53, 331 65 Žihle 

Kontakty tel. 373 395 114 

e-mail: podatelna@obec-zihle.cz 

Platnost dokumentu od 1. 9. 2017 

vydání nového dokumentu k 1. 9. 2017  

(č. j.: zš128/2017 ze dne 28. 8. 2017) 

Jméno koordinátorky Mgr. Hana Baborová 

mailto:zs-zihle@volny.cz
http://www.zs-zihle.cz/
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2.  Charakteristika školy 

2.1 Úplnost a velikost školy 

Škola je plně organizovanou ZŠ (1. až 9. ročník, 9 tříd) a byla zřízena jako 

příspěvková organizace zřizovací listinou č. j. 655/95 ze dne 24. 10. 1995 s platností 

k 1. 1. 1996.  

Škola sdružuje: 

 Základní školu   kapacita 300 žáků 

 Mateřskou školu  kapacita 60 žáků 

 Školní družinu  kapacita 75 žáků 

 Školní jídelnu  kapacita 250 jídel 

 Dům dětí a mládeže nejvyšší počet ve školském zařízení se neuvádí  

 Poslední změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení byla 

provedena dne 10. 6. 2016 (č. j. ŠMS/4948/16) s účinností od 1. 9. 2016. 

Škola vzdělává cca 145 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 15 – 16 žáků.  

Spádová oblast školy: Žihle, Přehořov, Odlezly, Hluboká, Nový Dvůr, Kalec, 

Pastuchovice, Velečín. 

Dopravní obslužnost je od 1. 9. 2006 zajištěna školním autobusem, placeným 

zřizovatelem. Školní autobus dopravuje žáky ze dvou okruhů (okruh I – směr Blatno; 

okruh II – směr Mladotice). Přibližně třetina žáků je dojíždějících. 

2.2 Podmínky školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) 

Celá příspěvková organizace provozuje svou činnost v hlavní budově 

a v odloučených pracovištích. V hlavní budově probíhá výchova a vzdělávání žáků 

od prvního do devátého ročníku a je zde zabezpečena činnost školní družiny. 

V odloučeném pracovišti č. p. 316 dochází ke stravování žáků ve   školní jídelně 

s bezbariérovým přístupem a k zajištění předškolního vzdělávání v mateřské škole. 

S účinností od 1. 1. 2015 škola poskytuje též zájmové vzdělávání v domě dětí 

a mládeže na adrese Žihle 65. 
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Součástí hlavní budovy je přístavba školní dílny. V přízemí hlavní budovy 

je umístěn první stupeň, tj. třídy 1. až 5., kabinet pro vyučující prvního stupně, dva 

sklady učebnic, kabinet tělesné výchovy, školní knihovna, jedna třída školní družiny, 

sklad, šatna žáků, místnost školnice a údržbáře – místnost k ošetřování úrazů a dvě 

tělocvičny se šatnami a sprchami. Nově od 1. 9. 2012 je zde vybudována cvičná 

školní kuchyňka k výuce pracovních činností na prvním i druhém stupni.  

V prvním patře centrální budovy je ředitelna a sborovna školy, kabinet jazyků, 

přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy, fyziky a chemie, odborná učebna (fyziky, 

chemie a hudební výchovy) a čtyři kmenové třídy druhého stupně. Škola využila 

peněz z projektu EU Peníze školám a peněz zřizovatele k rekonstrukci bývalé cvičné 

kuchyňky na novou počítačovou učebnu. Z projektu EU Peníze školám byly 

nakoupeny nové počítače, zřizovatel uhradil rekonstrukci učebny.  

V roce 2014 škola díky dotaci z ROP Jihozápad dovybavila všechny třídy ICT 

technologiemi, novým nábytkem, výškově stavitelnými lavicemi se židlemi 

a elektrickým zatemněním oken. Na dvoře školy byla vybudována zastřešená 

venkovní environmentální učebna. Došlo též k pořízení nových elektronických varhan 

na výuku hudební výchovy a k pořízení šatních skříní pro žáky prvního i druhého 

stupně školy. Na výuku literární dílny byla rekonstruována žákovská knihovna a pro 

pohodlí při převlékání na hodiny tělesné výchovy byly šatny dívek i chlapců vybaveny 

novými šatními stěnami.  

V rámci projektu „Šablon“ – 56. a 57. výzva OPVK škola vybavila školní dílnu 

novým nářadím, zakoupila materiál pro výrobu výrobků při pracovních činnostech 

a nakoupila nové knižní i audio publikace do žákovské knihovny, sloužící pro výuku 

literární dílny a českého jazyka. 

Hygienické vybavení školy odpovídá současným platným hygienickým 

předpisům. Od 1. 9. 2012 došlo ke kompletní rekonstrukci WC pro první i druhý 

stupeň školy. Na rekonstrukci využil zřizovatel dotaci z KÚPK a finance z vlastních 

zdrojů. V průběhu letních prázdnin roku 2015 bylo kompletně zrekonstruováno WC 

v přístavbě velké tělocvičny a školní družiny.  

V roce 2016 došlo v prvním patře budovy školy ke kompletní výměně radiátorů 

včetně regulačních hlavic. V tomto roce byl zrekonstruován kabinet přírodních věd  - 
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byla položena nová podlahová krytina, instalován nový nábytek a realizována 

výmalba. Kabinet výtvarné výchovy byl částečně přesunut na chodbu v prvním patře, 

kde mu byly vyčleněny nové skříně. 

Pro další zlepšení materiálních a technických podmínek a pro splnění výstupů 

ŠVP spolupracuje ředitelka školy se zřizovatelem a se soukromými subjekty. Cílem 

této spolupráce je zlepšení materiálního, technického i prostorového vybavení školy. 

Konkrétní návrhy a uskutečněné změny jsou uváděny ve výročních zprávách. Škola 

se též aktivně zapojuje do projektů, které nabízí možnost čerpání finančních 

prostředků na zlepšení klimatu školy. 

Pravidla pro využívání vybavení školy jsou zakotvena ve školním řádu 

a ve směrnicích vydaných ředitelkou školy.   

Škola se souhlasem zřizovatele pronajímá prostory školy jiným subjektům 

a organizacím.  

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

Počet členů pedagogického sboru kolísá v závislost na počtu žáků (12 – 14 

členů). Všichni pedagogičtí pracovníci jsou odborně kvalifikovaní. Pedagogickým 

pracovníkům jsou přidělovány předměty, které odpovídají jejich odborné kvalifikaci.  

Řídící pracovníci mají manažerské vzdělání získané ve funkčním studiu 

a ve studiu školského managementu.  

Ve škole působí výchovný poradce, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT, metodik 

prevence sociálně patologických jevů, environmentalista a v závislosti na počtu žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich doporučení ŠPZ také asistenti 

pedagoga.  

Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají. Vzdělávání probíhá 

v souladu s plánem DVPP a s potřebami školy.   
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2.4 Dlouhodobé projekty  

 pro druhý stupeň je organizována celoroční soutěž SUT (Stále Utřená Tabule), 

která je zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí 

 formou školní akademie se prezentuje první stupeň a jeho celoroční práce 

 žáci vydávají školní časopis Žihadlo 

 v průběhu školního roku se žáci účastní exkurzí, které jsou cíleně zaměřeny 

na dosahování výstupů ŠVP 

 je pořádán lyžařský výcvikový kurz (7. ročník), plavecký výcvik (především 

3. ročník) 

 jedenkrát za dva roky je pro žáky organizován zájezd do Velké Británie 

 mezinárodní spolupráce je připravována podle aktuálních nabídek zahraničních 

subjektů 

2.5 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 

Spolupráce s rodiči probíhá formou: 

 individuálních konzultací 

 rodičovských schůzek 

 návštěv rodičů ve výuce 

 účastí na kulturních akcích pořádaných školou 

 

Spolupráce s jinými subjekty: 

 školská rada – v souladu se zákonem; z jednání jsou pořizovány zápisy 

 ŠPZ – PPP, SPC – pravidelné návštěvy pracovnic ve škole, vyšetřování žáků 

ve škole i v e ŠPZ, spolupráce s rodiči vyšetřovaných žáků 

 středisko výchovné péče – konzultace, pobyty 

 úřad práce – spolupráce na volbě povolání  

 Obec Žihle a Obecní úřad Žihle 

 Policie ČR 

 OŠMS Plzeňského kraje 

 ORP Kralovice 

 Klášter Plasy 
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 základní a střední školy v okolí 

 Sokol, Slavoj Žihle, Svaz dobrovolných hasičů Žihle, Žihelský smíšený 

pěvecký sbor 

 okolní firmy 

2.6 Vlastní hodnocení školy 

Pro zefektivnění procesu vzdělávání je důležitá zpětná vazba žáků, rodičů, 

pedagogů a jiných subjektů participujících na tomto procesu. Proto vymezujeme 

oblasti, cíle, kritéria a nástroje v časovém rozvržení evaluačních činností. Takto 

získané podklady jsou východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy.  

Oblasti vlastního hodnocení školy: 

 Podmínky ke vzdělávání 

 Průběh vzdělávání 

 Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, 

rodičů a dalších osob na vzdělávání 

 Výsledky vzdělávání žáků 

 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP 

 Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání 

a ekonomickým zdrojům 
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OBLAST 
VLASTNÍHO 
HODNOCENÍ 

CÍLE VLASTNÍHO HODNOCENÍ 
KRITERIA VLASTNÍHO 

HODNOCENÍ 
NÁSTROJE VLASTNÍHO HODNOCENÍ 

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 
ČINNOSTÍ 

Podmínky ke 
vzdělávání 

 estetické, funkční a inspirativní 
prostředí 

 kvalitně vybavené učebny 

 spokojenost žáků, rodičů i učitelů 

SWOT analýza pedagogického sboru 1x za dva roky 

dotazník pro rodiče a žáky 1x za dva roky 

řízený rozhovor vedení s pedagogickými 
pracovníky 

1x ročně 

Průběh 
vzdělávání 

 kvalitní práce učitelů při 
naplňování ŠVP 

 začleňování různých metod a 
forem práce ve výuce 

 spolupráce s jinými subjekty 

 spokojenost žáků, rodičů, 
zřizovatele 

hospitační činnost vedení školy průběžně 

vzájemné hospitační činnosti 
pedagogických pracovníků 

průběžně 

dotazník pro žáky, rodiče a zřizovatele 1x za 2 roky 

záznamy z jednání pedagogických rad čtvrtletně 

záznamy z organizačních porad měsíčně 

Podpora školy 
žákům, 

spolupráce 
s rodiči, vliv 
vzájemných 

vztahů školy, 
žáků, rodičů a 

dalších osob na 
vzdělávání 

 

 otevřené partnerství s žáky a 
rodiči 

 podpora žáků nadaných a 
žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 spokojenost rodičů v oblasti 
komunikace s pedagogickými 
pracovníky a vedením školy 

 připomínky a inovativní návrhy 
k chodu školy 

 počet účastníků soutěží 

mediální výstupy, popř. záznamy ze 
školních akcí na webových stránkách školy 

průběžně 

dotazník pro rodiče a žáky 1x za 2 roky 

rozbor třídních schůzek 2x ročně 

zápisy ze zasedání školské rady 2x ročně 

výstupy ze školního parlamentu 1x měsíčně 

umístění žáků v různých soutěžích průběžně 

záznamy z organizačních porada 1x měsíčně 
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OBLAST 
VLASTNÍHO 
HODNOCENÍ 

CÍLE VLASTNÍHO HODNOCENÍ 
KRITERIA VLASTNÍHO 

HODNOCENÍ 
NÁSTROJE VLASTNÍHO HODNOCENÍ 

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 
ČINNOSTÍ 

Výsledky 
vzdělávání žáků 

 

 úspěšné absolvování povinné 
školní docházky 

 dosažení předepsaných 
klíčových kompetencí 

 vysoká úspěšnost při přijímání 
na SŠ 

 průměrný prospěch žáka i třídy 

 výsledky testování žáků 
5. a 9. tříd 

 úspěšnost při přijímacím řízení na 
střední školy 

rozbor pedagogické dokumentace 2x ročně 

analýza výsledků testování žáků 5. a 9. tříd 1x ročně 

externí testy (Scio,…) průběžně 

zpráva výchovného poradce 2x ročně 

Řízení školy, 
kvalita personální 

práce, kvalita 
DVPP 

 

 účinný řídicí systém 

 stabilita a kvalitní vztahy 
v pedagogickém sboru 

 zvýšení odborného růstu 
pedagogických pracovníků 

 spokojenost učitelů s funkčností 
informačního systému školy a 
s komunikací s vedením školy 

 počet osvědčení z DVPP 

 vzájemné hospitace 
pedagogických pracovníků 

 jiné společné akce pedagogických 
pracovníků 

SWOT analýza pedagogického sboru 1x za 2 roky 

rozbor funkčnosti informačního systému 
školy 

průběžně 

rozbor plánu DVPP 1x ročně 

zápis a rozbor vzájemných hospitací průběžně 

účast pedagogických pracovníků na 
společných akcích 

průběžně 

Úroveň výsledků 
práce školy, 

zejména 
vzhledem 

k podmínkám 
vzdělávání a 

ekonomickým 

 optimální využití rozpočtu 

 získávání mimorozpočtových 
zdrojů 

 účelné využití finančních 
prostředků 

 četnosti získávání 
mimorozpočtových zdrojů 

rozbor návrhu rozpočtu průběžně 

skutečné čerpání rozpočtu průběžně 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

  Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu 

základního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů.  

3.1 Zaměření školy 

Základní myšlenkou ŠVP Základní škola v Žihli je otevřenost školy všem 

dětem, rodičům a veřejnosti a všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. 

Na základě dotazníkového šetření zákonných zástupců bylo zjištěno, že trvají 

na všeobecném vzdělávání svých dětí. Naše škola se tedy zaměřuje rovnocenně 

na vzdělávání ve všech oblastech podle RVP ZV.  

Volitelné předměty jsou nabízeny podle podmínek školy a na základě 

požadavků rodičů a žáků. Nyní jsou žáci vzděláváni v těchto volitelných předmětech: 

Technické praktikum, Literární dílna a Základy administrativy.  

Díky možnostem disponibilní časové dotace rozvíjíme žáky nadstandardně 

v několika oblastech (viz tabulka Učebního plánu). 

3.4 Výchovné a vzdělávací strategie  

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 kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí.  

Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků 

je možno izolovaně popsat následujícím způsobem. 



Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli, Žihle 178, 331 41 Kralovice 
 
 

12 

 

Kompetence k učení 

Využíváme především pozitivního hodnocení – pochvaly, slovní ocenění 

práce, poděkování za dobře zvládnuté úkoly, hodnotíme individuální pokrok v učení 

jednotlivých žáků. Povzbuzujeme žáky ke kladení otázek. Používáme i přiměřenou 

a odůvodněnou kritiku. Pro povzbuzení do další činnosti a pro motivaci k učení 

využíváme práci s chybou. Pomáháme žákům k praktickému využití teoretických 

poznatků.  

Kompetence k řešení problémů 

Zadáváme problémové úlohy aktuálních a přitažlivých témat, uvádíme příklady 

ze známého prostředí. Motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami 

z praktického života, následně tyto úlohy pomáháme řešit a vyžadujeme odůvodnění 

způsobu řešení, ověřujeme správnost řešení. Pedagogickým optimismem utváříme 

ve třídách příjemné pracovní prostředí a podporujeme tak tvůrčí atmosféru ve třídě.  

Kompetence komunikativní 

Do výuky zavádíme skupinové práce (vzájemná kooperace), diskuse, 

umožňujeme žákům projevit své názory a postoje, přičemž vyžadujeme jejich 

vhodnou formu prezentace. Snažíme se, aby při hodině mělo možnost projevit 

se co nejvíce žáků. Zařazujeme aktivity, kde žáci musí argumentovat a obhajovat 

vlastní názor. Klademe důraz na aktivní naslouchání žáků.  

Kompetence sociální a personální 

Využíváme práce ve skupině, stanovujeme jasná kritéria pro hodnocení, 

vedeme žáky k umění nést odpovědnost za odvedenou práci v rámci skupiny. 

Dbáme na to, aby se všichni zapojili a každý měl prostor k sebevyjádření. 

Začleňujeme metody kooperativního učení. Začleňujeme reflexi provedené práce, 

vyžadujeme sebehodnocení žáků především toho, co již dokázali, zvládli apod. 

Tím se snažíme, aby žák získal pozitivní představu o sobě samém.  
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Kompetence občanské 

Předkládáme žákům vhodné vzory, žák je seznamován s přírodou formou 

pobytů v  krajině nebo pomocí literatury, uvádíme žákům vhodné příklady využití 

volného času. Podněcujeme k vyjádření vlastních názorů a myšlenek, 

ale i k respektování názorů a myšlenek druhých lidí. Žáci mají v určité míře možnost 

výběru aktivit.  

Kompetence pracovní 

Žák je seznamován s reálným pracovním uplatněním na trhu práce především 

v našem regionu. Spolupracujeme s příslušnými orgány (Úřad práce Plzeň-sever). 

Žáci zpracovávají projekty z oblasti drobného podnikání a získávají tak přehled 

o předpisech pro drobná podnikání, ekonomických záležitostech podnikání 

a uskutečňování podnikatelského záměru. Vyžadujeme od žáků sebehodnocení 

provedené činnosti. Žákům předkládáme příklady možných řešení technických 

problémů a využívání různých nástrojů, nářadí, pracujeme s širokým výběrem 

materiálů a vytváříme funkční výrobky. Vedeme žáky k plnění pravidel bezpečnosti 

práce i k šetrnému zacházení s nástroji a neplýtvání surovin či materiálů. Žáci 

prakticky aplikují poznatky z teoretických částí odpovídajících předmětů v pracovních 

činnostech.  

Soubor klíčových kompetencí je dále naplňován nabídkou vhodných 

volnočasových aktivit především v DDM Žihle, exkurzemi, pravidelnými schůzkami 

školního parlamentu, spoluprací s ostatními subjekty (MŠ, DPS, středními školami 

v okolí,…) nebo celoškolní soutěží SUT.  

 

3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V současné době přibývá žáků, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností 

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

potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Snažíme se k těmto žákům přistupovat 

individuálně, využíváme malého počtu žáků ve třídách, opíráme se o práci 

výchovného poradce a o kvalifikovaný pohled pedagogického pracovníka. Všichni 

žáci jsou začleňováni v běžných třídách. Při hodnocení výsledků vzdělávání 
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je zohledňována individuálnost vzdělávacích potřeb a možností, každého žáka 

s přiznanými podpůrnými opatřeními.  

  

3.5.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory 
(PLPP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje 

škola plán pedagogické podpory žáka (PLPP). PLPP sestavuje třídní učitel, nebo 

učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má 

písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými 

vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení 

znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje 

společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 

Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. 

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření prvního 

stupně na základě PLPP škola prostřednictvím výchovného poradce a třídního 

učitele vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění cílů. Není-li tomu tak, 

doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení (ŠPZ) 

 3.5.2 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního 
vzdělávacího plánu žáka (IVP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

IVP se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení 

a žádosti zákonného zástupce žáka. IVP je závazným dokumentem, vychází ze ŠVP 

školy a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. IVP je zpracován 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela 

doporučení a žádost zákonného zástupce žáka. IVP může být doplňován 

a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka. 

Za zpracování a provádění IVP zodpovídá ředitel školy. IVP se zpracovává 

ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem. 



Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli, Žihle 178, 331 41 Kralovice 

 15 

Škola seznámí s IVP všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného 

zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem 

Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě písemného 

informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. IVP sestavuje třídní učitel, nebo 

učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce.  

Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně 

jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci 

a škole poradenskou pomoc. 

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. 

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. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako 

v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku  upravován podle potřeb 

žáka.  

 

3.6 Zabezpečení výuky nadaných žáků a žáků mimořádně nadaných 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel 

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

nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením.  

IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování 

spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 

vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném 

znění. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce 

od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín 
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vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení 

IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. 

 IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, 

bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným 

zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 

žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP 

zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.  

3.7 Začleňování průřezových témat 

Průřezová témata jsou zařazována do jednotlivých vyučovacích předmětů 

v daných ročnících. Přehledný a přesný popis zařazení jednotlivých průřezových 

témat a jejich tematických okruhů v učebním procesu uvádí tabulky v příloze č. 1. 

K podpoře některých průřezových témat aktuálně zařazujeme projektové dny. 

Některé konkrétní činnosti a náměty, kterými dochází k naplňování tematických 

okruhů průřezových témat:  

 celoškolní projektové dny 

 třídní projekty 

 návštěvy divadelních a filmových představení 

 besedy 

 návštěvy knihoven 

 exkurze 

 práce s informačními technologiemi 

 referáty a prezentace 

 spolupráce s organizacemi a institucemi 

 komunikativní kruhy 

 testování žáků 

 školní časopis Žihadlo 

 formy a metody práce vyučujících 

 skupinové práce 

 interaktivní činnosti 
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 kooperativní činnosti 

 školní soutěže 

 a jiné 
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4.  Učební plán 
I. stupeň 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 
Vyučovací 

předmět 

Zkratka 

vyučovacího 

předmětu 

Ročník 

Celkem 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk a 
literatura 

ČJ 7+2 7 + 2 6 + 2 6+2 7 + 1 33+9 

Cizí jazyk Anglický jazyk AJ - - 3 3 3 9 

Matematika a její aplikace 
Matematika a její 

aplikace 
Matematika M 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 20 + 4 

Informační a komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

ICT - - - 1 - 1 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 

Prvouka PRV 2 2 2 - - 6 

Vlastivěda VL - - - 2 1 + 1 3 + 1 

Přírodověda PŘ - - - 1 2 3 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova HV 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova VV 1 1 + 1 1 + 1 2 2 7 + 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova TV 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce 
Člověk a svět 

práce 
Pracovní činnosti PČ 1 1 1 1 1 5 

 Povinná časová dotace 18 18 20 23 23 102 

Disponibilní časová dotace 2 4 4 3 3 16 

Celková povinná časová dotace 20 22 24 26 26 118 
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II. stupeň

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Zkratka 

vyučovacího 
předmětu 

Ročník Celkem 

6. 7. 8. 9.  

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk a literatura ČJ 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4 

Cizí jazyk Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk Německý jazyk NJ - 2 2 2 6 

Matematika a její aplikace 
Matematika a její 

aplikace 
Matematika M 3+1 4+1 4+1 4+1 15+4 

Informační a komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

ICT - 1 - - 1 

Člověk a společnost 
Dějepis Dějepis D 2 2 1+1 2 7+1 

Výchova k občanství Výchova k občanství VO 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda 

Fyzika Fyzika F 1+1 2 2 1 6+1 

Chemie Chemie CH - - 2 2 4 

Přírodopis Přírodopis P 2 2 1+1 1 6+1 

Zeměpis Zeměpis Z 2 1+1 1 1+1 5+2 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova HV 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova VV 2 1 1 2 6 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví VZ 0+1 - 1 1 2+1 

Tělesná výchova Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a svět práce ČSP 1 1 1 0+1 3+1 

 

Technické praktikum Technické praktikum TP 0+1 - - - 0+1 

Literární dílna Literární dílna LD - 0+1 - - 0+1 

Základy administrativy Základy administrativy ZAD - - - 0+1 0+1 

 

Povinná časová dotace 24 26 27 27 104 

Disponibilní časová dotace 5 4 4 5 18 

Celková povinná časová dotace 29 30 31 32 122 
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4.1 Poznámky k učebnímu plánu 

 červeně označené hodiny jsou disponibilní 

 disponibilní časová dotace je využita k realizaci volitelných předmětů 

a k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích předmětů nad rámec 

vymezené minimální časové dotace 

 volitelné předměty na druhém stupni vychází z možností školy především 

z prostorových a personálních a odvíjí se od daného počtu žáků ve školním 

roce 

 každý žák na konci druhého stupně projde výukou všech volitelných předmětů 

 technické praktikum – je doplňujícím předmětem pro matematiku a fyziku 

v šestém ročníku 

 základy administrativy – předmět se zaměřuje především na schopnost psaní 

všemi deseti 

 literární dílna – předmět je doplněním oblasti jazyk a jazyková komunikace 

 dělení do skupin je v těchto vyučovacích předmětech: anglický jazyk, 

německých jazyk, člověk a svět práce, tělesná výchova; případná další dělení 

určuje ředitelka školy v souladu s hygienickými a prostorovými podmínkami 

v návaznosti na počet žáků a množství finančních prostředků 

 průřezová témata jsou integrativní součástí realizovaných vzdělávacích 

předmětů 

 

5.  Učební osnovy 

Učební osnovy jsou vypracovány a zařazeny jako příloha číslo 2 tohoto 

školního vzdělávacího programu. 
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 zákona č. 561/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a § 14 až § 23 vyhlášky 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější konkretizace je uvedena 

ve školním řádu, který je podle potřeb upravován. Školní řád je veřejně přístupným 

dokumentem, schváleným školskou radou.  

6.1.1 Způsoby hodnocení 

Žák je hodnocen klasifikací, v případě žádosti zákonného zástupce slovně, 

popřípadě kombinací obou způsobů. 

6.1.2 Kritéria hodnocení 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

 předměty s převahou teoretického zaměření 

 předměty s převahou praktických činností 

 předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro 

celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje 

žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, 

přírodovědné předměty a matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 

zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  
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 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů; kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat 

požadované intelektuální a motorické činnosti 

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů 

a zákonitostí 

 kvalita myšlení, logika, samostatnost a tvořivost 

 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 

 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného 

projevu 

 kvalita výsledků činností 

 osvojení účinných metod samostatného studia 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

Převahu praktického zaměření mají vyučovací předměty pracovní činnosti, 

technické praktikum, základy administrativy, člověk a svět práce, informační 

a komunikační technologie. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření 

v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

 vztah k práci, pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem 

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 

 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 

 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech 

 kvalita výsledků činností 

 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti 

 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní 

prostředí 

 hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek 

v práci 

 obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají vyučovací předměty výtvarná výchova, 

hudební výchova, tělesná výchova a výchova ke zdraví. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu 

s požadavky učebních osnov hodnotí: 

 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 

 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti 

 kvalita projevu 

 vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti 

 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, 

tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví 
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Příloha č. 1  

Průřezová témata 
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Příloha č. 2  

Učební osnovy 

 


