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1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 

 

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 

 

1. Hodnocení  žáka je  organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 

 

2. Za  1. pololetí  vydává škola žákovi výpis z vysvědčení a za 2. pololetí vysvědčení. 

 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu 

hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

  

4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely 

přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

  

5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 

 

6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje  klasifikace průběžná a celková. 

 

7. Průběžná klasifikace  se uplatňuje  při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 

 

8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na  konci každého pololetí a není  aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 

 

9. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení 

píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

 

10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 
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11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci  pedagogický pracovník uplatňuje  přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

  

12. Klasifikační  stupeň  určí  učitel, který vyučuje  příslušnému předmětu. 

 

13. V předmětu, ve kterém vyučuje  více učitelů, určí  výsledný  klasifikační  stupeň  za  klasifikační  období příslušní učitelé po vzájemné 

dohodě. 

 

14. Ohodnocením  výkonu  žáka  klasifikačním  stupněm  posuzuje  učitel výsledky  práce objektivně  a přiměřeně náročně. 

 

15. Pro  určování  stupně  prospěchu  v  jednotlivých  předmětech  na  konci  klasifikačního  období se hodnotí učební výsledky,  jichž žák dosáhl  

za celé klasifikační   období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým  zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu  klasifikačního 

období zakolísat v učebních výkonech pro  určitou indispozici. Přihlíží se i ke  snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a 

zájmům. Stupeň prospěchu  se neurčuje na základě   průměru a klasifikace za příslušné období. 

 

16. Ředitel školy je  povinen působit na sjednocování  klasifikačních měřítek všech učitelů. 

 

17. Zákonní zástupci žáka jsou o  prospěchu  žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 

-  průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

-  před  koncem každého  čtvrtletí (klasifikační období), 

-  případně  kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.  

V  případě mimořádného zhoršení prospěchu  informuje  učitel  zákonné  zástupce žáka  bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy 

zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. 

  

18. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně  tři  měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a 

byli tam  klasifikováni  za  pololetí  ze  všech,  popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu  nezkoušejí a 

neklasifikují.  Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je  závazná. V předmětech, ve 

kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. 
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19. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do 

vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní 

školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

20. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první 

pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 

první pololetí nehodnotí. 

 

21. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé 

pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší 

vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

22. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 

komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná 

nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 

23. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí 

o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce 

povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

 

24. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit 

na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

  

25. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání 

stanovených. V pátém a sedmém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení žáka, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 
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1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole 

 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po  projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,  a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po  

projednání v pedagogické radě. 

   

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu  školy během klasifikačního období. 

   

3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením  k posílení kázně se přihlíží pouze 

tehdy, jestliže tato  opatření byla neúčinná. 

     

4. Škola hodnotí a klasifikuje  žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.   

   

5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

 

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování  žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 

-  průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

-  před  koncem  každého  čtvrtletí (klasifikační období), 

-  okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.  

 

2 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami 

opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. 
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4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

-  co se mu daří, 

-  co mu ještě nejde. 

-  jak bude pokračovat dál. 

 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

3  Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií 

 

3.1 Stupně hodnocení prospěchu 

 

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě 

použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

1 – výborný, 

2 – chvalitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatečný, 

5 – nedostatečný. 

 

2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

-  předměty s převahou teoretického zaměření,  

-  předměty s převahou praktických činností a  

-  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.  
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3.1.1 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:  

-  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, především jeho 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. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 

požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho 

ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s 

menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované 

intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá 
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 menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je 

estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při 

vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje 

poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se 

vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se 

projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a 

motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují 

závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém 

projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 

učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky 

ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky. 
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Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

-  vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k 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. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá 

získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si 

organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o 

životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a 

měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá 

získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce 

mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní 

zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí 

učitele. 
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Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané 

teoretické poznatky při praktické činnosti. 

V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají 

nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v 

malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K 

údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při 

praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou 

pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na 

pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti 

využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných 

nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit 

získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže 

postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na 

pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního 

prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a 

měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

 

3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova. 
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Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke 

zdravotnímu stavu. 

 

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. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je 

rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, branné a tělesné výchově 

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a 

projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v 

individuálním a kolektivním projevu. Jeho 

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a 

návyky v nových úkolech. Má aktivní 

zájem o umění, o estetiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. 

Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 
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 učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou 

zdatnost a brannost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. 

Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se 

značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. 

Minimální osvojené vědomosti a 

dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

 

3.2 Stupně hodnocení chování 

 

(1) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) 1 – velmi dobré, 

b) 2 – uspokojivé, 

c) 3 – neuspokojivé. 

  

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však 

přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům 

slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele 

školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
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Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo 

provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 

činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

4 Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem 

stanovených kritérií 

 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání 

v pedagogické radě. 

 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  

 

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely 

přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.   

 

5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka 

ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 

k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, 

ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také 

zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
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5 Způsob získávání podkladů pro hodnocení  

 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a 

prostředky: 

-  soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

-  soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

-  různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, 

-  kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami, 

-  analýzou různých činností žáka, 

-  konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP), 

-  rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

 

2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní 

zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem 

klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně 

před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové 

poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

 

3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, 

výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a 

praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům 

žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení 

žáka. 

 

4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých 

obdobích. 
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5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o 

tom informuje formou zápisu do přílohy třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

 

6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové 

klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru 

v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

 

7. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých 

předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

 

8. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se 

klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků 

s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem 

žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. 

  

9. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

-  neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 

-  žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, 

-  účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotiti to, co umí, 

učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, 

-  před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, 

-  prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

 

10. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají 

vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo 

výchovného poradce) na pedagogické radě. 
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6 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

6.1 Komisionální zkouška 

 

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

-  má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,   

-  při konání opravné zkoušky.  

 

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi 

krajský úřad. 

 

3. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským 

úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání. 

 

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek 

přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi 

a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

 

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

 

6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu 

přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

 

7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 
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8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem 

poslední zkoušky. 

 

6.2 Opravná zkouška 

1. Opravné zkoušky konají: 

-  žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy, 

-  žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů. 

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 

 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků 

s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu 

opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy 

žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího 

vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

 

4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí. 

 

5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku: 

 

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 

Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… . 

 

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) 

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ……… zůstává nedostatečný 
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7 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se 

projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 

 

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při 

hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními 

vyučujícími. 

 

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

 

5. Žák zařazený do zdravotní  tělesné výchovy při  částečném  osvobození nebo při  úlevách  doporučených lékařem se klasifikuje v  tělesné 

výchově s přihlédnutím  k druhu a  stupni   postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu – slovně „nehodnocen“ 
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Příloha k bodu 4: Zásady pro používání slovního hodnocení 

 

 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního 

hodnocení a klasifikace 
 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení 

pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení 

Prospěch Ovládnutí učiva předepsaného 

osnovami  

1  -  výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný                  pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný  nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný                  myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou  
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2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný  dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 

  

Chování  

1 – velmi 

dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští 

ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a 

snaží se své chyby napravit. 

2 - 

uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného 

přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu 

řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných 

přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy 

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 

činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných 

osob. 

3 - 

neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků 

proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena 

výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně 

narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 

školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších 

přestupků. 
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6.2. Autoevaluace školy 
 

6.2.1.  Oblasti autoevaluace 

• soulad realizovaného vzdělávacího programu s ŠVP ZV  

• individuální vzdělávací potřeby  

• spolupráce s rodinami žáků a širší komunitou  

• výuka  

• vyučovací a školní klima  

• hodnocení žáků  - sebehodnocení žáků (žákovská portfolia);   

• práce učitelů - sebehodnocení své práce; přiměřenou pomoc žákům  

• vedení školy -vytváření podmínek a klima ke kvalitní práci učitelů  

 • výsledky vzdělávání - vědomosti, dovednosti a postoje žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech?  

• materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky - potřebné podmínky k naplnění cílů 

 

6.2.2. Cíle a kritéria autoevaluace 

Cíle autoevaluace si škola stanovuje vzhledem k vymezeným oblastem a s nimi souvisejícím otázkám, na něž hledáme odpověď. Hlavním cílem 

autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace o tom, jak ŠVP ZV podporuje práci učitelů, jaké je prostředí, v němž se 

realizuje výuka apod. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu 

výuky, ke zkvalitnění ŠVP ZV, a především k utváření klíčových kompetencí žáků.  

K získání informací  využíváme  dotazníky: SWOT ANALÝZA – pro rodiče; pro učitele; pro žáky 1. stupně; pro žáky 2. stupně a z vyhodnocení 

vyvodíme  závěry naší další práce. 
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6.2.3 Nástroje autoevaluace 

- řízené rozhovory  

- školní dokumentace (např. účast rodičů na školních akcích, počet příspěvků do schránky důvěry, účast učitelů na dalším vzdělávání).  

- dotazníky (žákům, jejich rodičům a členům pedagogického sboru) 

- žákovské práce (od testů s výběrem odpovědí, které zjišťují faktografické vědomosti, až k úlohám, které hodnotí např. písemný projev žáka či 

jeho samostatnou experimentální činnost) 

- k evaluaci výsledků žáků využít testy z nabídky: 

 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání  KALIBRO – Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 3., 5., 7.  a 9. ročníků ZŠ  

 Plošné testování ČŠI v jednotlivých ročnících 

- k hodnocení klimatu školy: 

 Proškoly.cz  – portál pro elektronické zjišťování klimatu třídy 

 D A P Services – Vnitřní evaluace školy pomocí metody Barvy života 

- autoevaluace učitelů (učitelé mohou autoevaluaci založit na hodnocení své práce žáky, vhodná je rovněž spolupráce učitelů při vzájemném 

poskytování zpětné vazby, která je založena na vzájemných hospitacích, dalším nástrojem sloužícím k reflexi práce učitelů může být portfolio, 

do něhož učitelé shromáždí ukázky toho, co se jim podařilo (například ukázky zdařilých žákovských prací, povedených projektů, výukových 

jednotek). 

-hodnocení práce učitelů vedením školy by mělo být založeno na jejím systematickém sledování, které se bude opírat nejen o ojedinělé hospitace, 

ale o informace o tom, jak učitelé výuku plánují, jaké si stanovují výukové cíle a jak vyhodnocují jejich naplnění. 

                                             

6.2.4 Časové rozvržení evaluačních činností 

V souladu s cíli autoevaluace je důležité stanovit si a v ŠVP ZV popsat časové rozvržení evaluačních činností v podobě plánu autoevaluace. 

Podle tohoto plánu budou jednotlivé evaluační činnosti v rámci autoevaluace ve škole vykonávány. Vzhledem k tomu, že existují evaluační 

činnosti, které mohou probíhat průběžně po celý rok, a naopak jsou činnosti, které lze vykonávat pouze v určitých časových úsecích (například 

na začátku školního roku, na konci pololetí, na konci školního roku apod.), je nutné seznámit se s jednotlivými etapami autoevaluace, které je 

zapotřebí při sestavování vlastního plánu autoevaluace zohlednit 
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1. etapa (auto)evaluace začíná po důkladném seznámení s RVP ZV a je spojena s přípravnou fází a s tvorbou ŠVP ZV. V 

přípravné fázi škola zjišťuje své „výchozí podmínky“ a na základě tohoto zjištění určuje své zaměření, vytyčuje programové cíle, výchovné a 

vzdělávací strategie (schopnost sboru a jeho připravenost uvědomit si a především přijmout nezbytné změny, které RVP ZV přináší) atp. Při 

vlastní tvorbě pak hodnotí soulad ŠVP s RVP ZV. Tato etapa v podstatě reprezentuje připravenost školy vytvořit si svůj školní vzdělávací 

program a následně jej realizovat. 

 

2. etapa (auto)evaluace je zahájena v době, kdy škola začíná pracovat podle svého ŠVP ZV. Je spojena s průběžným sledováním práce učitelů, 

žáků, s ověřováním vzdělávacího programu v životě školy apod. V této etapě je žádoucí doladit některé prvky ŠVP ZV, hodnotit žáky, učitele, 

klima školy aj. 

 

3. etapa (auto)evaluace je spojena s hodnocením dosažených výsledků na konci určitého většího celku - období (konec školního roku, na konci 1. 

období – tj. na konci 3. ročníku, na konci 2. období – tj. na konci 5. ročníku respektive 1. stupně, na konci 2. stupně apod.). Zjišťují se dosažené 

výsledky žáků, hodnotí se efektivita programu, např. jeho dopad na klima školy, na přístup učitelů k žákům, na používané výukové metody 

učitelů, na chování žáků atp. 

 

4. etapa (auto)evaluace je vlastně jakýmsi završením „cyklu“ autoevaluačních činností a stává se odrazovým můstkem pro celkové 

(pře)hodnocení ŠVP - efektivity jeho fungování. Obdobně jako v 1. etapě se opět provádí hodnocení „výchozích podmínek školy“ (škola zde 

však vystupuje na jiné úrovni než v 1. etapě) spojené s důkladnou analýzou ŠVP. Veškeré činnosti prováděné ve 4. etapě umožňují ŠVP zcela 

změnit a upravit, nebo upravit jen částečně tak, aby stále odpovídal postupně se měnícím podmínkám výchovně vzdělávacího procesu. V souladu 

s uvedenými etapami je možné vytvořit a v ŠVP ZV popsat podrobnější plán evaluačních činností. Činnosti je vhodné rozplánovat do 

jednotlivých měsíců školního roku, popřípadě do delších časových úseků (v tomto případě se jako nejvhodnější jeví čtvrtletí). 
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6.2.5  Struktura autoevaluace 

 

HLAVNÍ CÍL  

koncepce školy 

- poskytovat žákům kvalitní vzdělávání a výchovu a cíleně utvářet a rozvíjet klíčové kompetence 

každého z nich 

 

 Oblasti 

autouvaluace 

Pilíře projektu 

 

 
DLOUHODOBÉ 

CÍLE 

koncepce školy 

 zlepšit podmínky 

vzdělávání žáků 

1. Podmínky 

vzdělávání 

 

pohoda prostředí 

 

sebehodnocení 

práce s chybou 

 

zdravé učení 

klima třídy 

 

týmová práce 

 

podpora a 

motivace 

 

prezentace školy 

 

 zkvalitnit průběh 

vzdělávání a 

výchovy žáků 

 

2. Průběh 

vzdělávání 

 

3. Kultura školy 

 

 

4. Řízení školy 

 

5. Výsledky 

vzdělávání 

 

6. Výsledky 

práce školy 

vzhledem 

k ekonomickým 

zdrojům 

 vybudovat kvalitní 

pedagogický sbor 

 

 delegování úkolů 

 

 všestranný jedinec 

 

 granty, spolupráce 

se zřizovatelem 
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7.       ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  PRO  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 

 
 o škole – Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386                  

 ředitel školy – Mgr. Irena Eisnerová                                                                                                       

 vedoucí vychovatelka – zástupce ředitelky školy                                                                                     

 

7.1.1   Organizační podmínky školní družiny                                                                             

             Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v pavilonu školní jídelny v prvním poschodí.         

         Pro svou činnost využívá čtyři místnosti – tři kmenová oddělení a třídu vybavenou pro činnosti ŠD. Ke svým činnostem má k dispozici 

         také keramickou dílnu, učebnu informatiky, kuchyňku. 

         Materiální podmínky jsou velmi dobré. Pod uzavřením školní družiny se nacházejí šatny a sociální zařízení pro družinové žáky.                                               

             K pohybovým aktivitám využívají děti přilehlé sportovní prostranství před školou s dřevěným relaxačním prostorem a 

             po dohodě též více účelové školní hřiště a v zimním období také tělocvičnu. 

Stravování dětí probíhá v moderně zařízené školní jídelně, jejíž provoz je řízen čipy. Pitný režim zajišťují p. vychovatelky (šťáva, čaj) 

v umělohmotných lahvích uložených v lednici ŠD, při teplotách překračujících 30 stupňů jsou dodány další nápoje ze školní jídelny. 

             Spolupracovat i s DDM Duchcov a Městskou policií Teplice. 

 

    7.1.2 Personální podmínky 

           Zájmové vzdělávání je zajištěno aprobovanými vychovatelkami pro každé oddělení. Mají zkušenosti s mimoškolní činností  hlavně v oblasti  

           výtvarné, dramatické a pohybové. 

         Charakteristika dětí 

          Program školní družiny je koncipován v současné době pro 115 dětí, které bydlí v okolí školy. Vzděláváme žáky ve věku 6 – 10 let: 1. - 3. ročník.  

          V posledních letech i děti cizích státních příslušníků. 

          Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
          Podílíme se na akcích pořádaných školou – Den otevřených dveří, akademie, vánoční besídky, kulturní vystoupení, pásma, výrobky.  Rodiče nám 

          pomáhají při výrobě kostýmů na družinové karnevaly a při zajištění a organizaci oslav Dne dětí a výletů.  
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7.2.  Cíle vzdělávání školní družiny   

 Rozvoj osobnosti dítěte. 

 Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. Stupně). 

 Pochopení a uplatňování zásad demokracie – Úmluva o právech dítěte (každý má svá práva, ale i povinnosti). 

 Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině.   

 Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana. 

 Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví. 

 Sledování stanovených cílů, jež jsou uskutečňovány formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi 

a nabídkou spontánních aktivit, které jsou pro děti s ADHD velmi účinnou formou relaxace. 

 

 7.3.   Klíčové kompetence    
Získání klíčových kompetencí je dlouhodobý proces. Jedná se o souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají 

v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 

7.3.1 Kompetence k učení                                                                                   

          Učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, získané poznatky dává do souvislostí, zkušenosti uplatňuje 

             v praktických situacích a v dalším učení.          

7.3.2 Kompetence k řešení problému   

            Všímá si dění i problémů, které ho motivují k řešení, učí se problém pochopit, při řešení situací    

            nachází vhodné, podobné a odlišné znaky, užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, 

            že vyhýbání se problémům nevede k cíli, uvědomuje si zodpovědnost a své rozhodnutí se učí obhájit. Započaté činnosti dokončuje. 

 7.3.3 Komunikativní kompetence        

          Žák ovládá řeč, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami. 

            Komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými – kultivovaně. 

 7.3.4 Sociální a interpersonální kompetence   
          Učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit. K úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně,  

            samostatně rozhoduje o svých činnostech, odpovídá za ně a nese důsledky, projevuje citlivost a  

            ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování (nespravedlnost, agresivitu, šikanu), ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit 

             i podřídit – přijmout kompromis. Respektuje pravidla, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, je solidární.   
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  7.3.5 Občanská kompetence     

          Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede  se jim bránit. Dbá na osobní zdraví své 

            i druhých, chová se odpovědně a s ohledem na své zdraví bezpečné prostředí (přírodní a společenské). Respektuje a posiluje sociální a  

            kulturní prostředí. Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání. Podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí. 

   7.3.6 Kompetence k trávení volného času  

            Žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí si 

            vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních 

            činnostech. Umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času. 

 

7.4 Formy vzdělávání ŠD 

7.4.1 pravidelná činnost je dána týdenní skladbou vzdělávací a výchovné oblasti 

7.4.2 příležitostné aktivity zahrnují mimořádné akce – besídky, činnosti plánované s DDM Duchcov 

7.4.3 odpočinkové činnosti – klidové činnosti po obědě, individuální hry 

 

7.5 Obsah výchovně vzdělávací práce 

7.5.1 Vzdělávací a výchovné oblasti: Člověka jeho svět        

           Místo, kde žijeme                          

          Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, poznání určitých objektů – jejich návštěvy (knihovna, městský úřad, městská  

            policie, muzeum, lázně, orientace v prostoru a čase, odhad vzdálenosti, kopec, vrchol, úpatí, serpentina), beseda o městě ve kterém 

            žijeme – historie.                       

            Bezpečnost na cestě do školy, na vycházkách, dopravní výchova /Kompetence činnostní a občanské/  

           Lidé kolem nás                                                                          

          Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimo slovní dodržování 

            pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely, vyhledávání informací). 

           /Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální/ 
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            Lidé a čas 
            Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas (základy pro 

            využívání smysluplných volnočasových aktivit.)  /Kompetence k trávení volného času 

            Rozmanitosti přírody 

         Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedie, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, 

           ekologická výchova – ochrana přírody / Kompetence k učení 

           Člověk a jeho zdraví  

         Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocích, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota , poučení o úrazech a jejich 

          předcházení, první pomoc – umět ošetřit drobná poranění. Nové pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, relaxační cvičení,  

          dodržování pitného režimu.  /Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské/  

 7.5.2 Vzdělávací a výchovné oblasti: Informační a komunikační technologie              
           Základy práce s počítačem   

           Využití základních funkcí, dodržení základních pravidel bezpečné práce s hardwarem i softwarem 

           Ochrana dat před poškozením, ztrátou, zneužitím. 

           Zpracování a využití informací 

         Práce s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru. Informační gramotnost již u dětí od 6 let. 

7.5. 3 Vzdělávací a výchovné oblasti: Umění a kultura    

          Výtvarná výchova 

          V průběhu několikaleté docházky do školní družiny u dětí vytvářet a zafixovat kulturu chování stolování, oblékání, cestování. Osvojení  

          estetiky – krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky. Umění 

          vyjádřit se jazykem – Dramatická výchova, obohacení emociálního života. /Kompetence komunikativní/ 

          Použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, přehlídky, nácvik kulturního pásma, dramatizace různých situací, návštěvy kina,  

          divadla.                   
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7.6 Časový plán vzdělávání 

                      6.00– 7.30 hod. 

- Příchod do ŠD. Převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní a společenské hry, činnost podle zájmů 

11.40 – 12.00 hod. nebo 12.35 – 13.00 hod. 

- Přechod ze školy do ŠD, hygiena, příprava na oběd. 

12.00 – 12.30 hod. nebo 13.00 – 13.30 hod. 

- Oběd, Odpočinková činnost 

13.30 – 14.00 hod. 

- Pravidelná činnost – týdenní skladba zaměstnání, příležitostné činnosti, četba, vyprávění, tematické pohovory. 

                      14.00 –  15.00 hod. 

- Pravidelná činnost zájmová, pobyt venku. 

15.00 – 16.30 hod. 

- Hygiena, svačina, individuální hry, úklid osobních věcí, postupný odchod domů, postupné slučování oddělení podle počtu žáků. 

 

           

7.7 Podmínky přijímání uchazečů 

            Školní družina je naplňována do kapacity 105 žáků. 

            Zákonní zástupci podají žádost nejpozději do 2. školního dne daného školního roku. Později podané žádosti budou posuzovány  

            individuálně po vyřízení žádostí podaných ve stanoveném termínu. 

            Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníků ZŠ 

            V případě volné kapacity budou přijímáni žáci 3. ročníků, dle následujících kritérií a v uvedeném pořadí: 

1/    každodenní pravidelná docházka do ŠD (ranní a s odchody po 15. hodině) 

2/    každodenní pravidelná docházka do ŠD (s odchody po 15. hodině) 

3/    vzdálenost dojíždění do školy 

              V případě využívání pobytu jen ve velmi omezené míře může být rozhodnuto o vyloučení dítěte z docházky do ŠD. Rozhodnutí bude 

              rodičům po předchozím upozornění sděleno písemně. 
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   7.7.1  Ekonomické podmínky - Úplata za zájmové vzdělávání  
  Výše úplaty je stanovena zřizovatelem a činí 200,- Kč měsíčně. Je vybírána ve stanovených termínech, se kterými jsou rodiče seznámeni. 

  Částka je platná pro všechny přihlášené žáky a nemění se v době nepřítomnosti žáka v ŠD. 

   Nezaplatí-li žák do 14 dnů ode dne platby, má ředitel právo vyloučit žáka z ŠD. 

 

 7.7.2  Ukončení vzdělávání  

Odhlášení žáků školní družiny probíhá písemným oznámením rodičů o ukončení docházky svého dítěte do školní družiny. Vyloučení žáka ze ŠD 

se uskutečňuje podle rozhodnutí ředitele školy na základě oznámení vychovatelek, a to v případech, kdy žák opakovaně porušuje Řád školy a 

Řád školní družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost svou nebo ostatních žáků, neplní pokyny pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců, 

porušuje zásady slušného chování a vyjadřování v kolektivu dětí. 

 

7.8 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Při práci se žáky s se speciálními vzdělávacími potřebami pracujeme s motivací, průběžně s ohledem na kolísavý a rozdílný individuální výkon. 

Při sestavování celoročního plánu vychovatelky vychází z činností, které jsou v předchozím roce úspěšné a v rámci evaluace se tedy některé 

postupy opakují. Přihlíží se k přáním, potřebám a zájmům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 Požadavek dobrovolnosti – děti vykonávají danou činnost dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a motivace, veškeré činnosti jsou 

přiměřené věku dětí a jejich momentálnímu stavu. 

 Požadavek pedagogického ovlivňování volného času – vychovatelka motivuje k činnosti.  

 Požadavek zájmovosti a zajímavosti – činnosti jsou pro děti atraktivní, snaha používat jiné náměty než ty, které znají ze školy.  

 Požadavek aktivity – činnosti volit tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny děti. 

 Požadavek citovosti a citlivosti – všechny činnosti by měly přinášet dětem kladné emoce, a to nejen z činnosti samé a následného 

ocenění, ale také radost z objevování či překonávání překážek.  

 Požadavek seberealizace – činností, jejímž produktem je radost, dítě nachází a objevuje samo sebe, zvláště, je-li kladně ohodnoceno, a 

prostřednictvím činnosti v ŠD si vytváří žádoucí sociální kontakty 

 

 

 



Školní vzdělávací program                                                                                                    2022 - 2023                                                                                                         ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 

                                                                                                                                                                                                                   Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 

 435 

 

 

7.9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví  

 

Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako ve vnitřním Řádu školní družiny a Řádu školy. Při pobytu na školním 

pozemku žáci dodržují důsledně pravidla tak, aby se jim nic nestalo a důsledně dbají pokynů vychovatelky. Žáci jsou poučeni o BOZP a 

záznam o poučení je uveden v třídní knize. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 

přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového 

chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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8.  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU 
 

Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání 
 

                                                                                                                                                           

Obecná charakteristika přípravné třídy    
                                                                                                                                                           

Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 1. 9. 2009 na základě rozhodnutí magistrátu města Teplice a rozhodnutím ředitele školy.                                                                    

V přípravné třídě se bude pracovat podle ŠVP pro přípravnou třídu. 

Do přípravné třídy jsou přijímány děti ve věkové skupině 5 – 7 let na základě žádosti jejich zákonných zástupců a následném rozhodnutí 

ředitele školy -  viz. přijímací řízení. 

Součástí žádosti je doporučení školského poradenského zařízení o odkladu školní docházky nebo doklad o sociálním znevýhodnění žadatelů či 

další doporučení odborných lékařů a specialistů.                                                                                                                                                                 

Do přípravné třídy jsou přijímány děti - s odloženou školní docházkou                                                                                                                                                                 

                                                                   - ze sociálně znevýhodněného prostředí                                                                                                                             

                                                                   - na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP) k umístění dítěte v menším kolektivu  

 

                                                                                                                                                                                                               

Podmínky vzdělávání v přípravné třídě 
Obecná charakteristika přípravné třídy 

Přípravný ročník má svou třídu v pavilonu školní jídelny, v 1. patře, kde se nachází také školní družina. Pro svou činnost a vzdělávání žáků 

využívá počítačovou učebnu vhodnou také pro výtvarné a pracovní činnosti. Ve vlastní třídě s kobercem si děti mohou hrát, setkávají se 

v komunitním kruhu, hrají společné hry, zpívají a učí se (převážně formou motivačních her) atd. V hlavním pavilonu ZŠ děti využívají k větším 

pohybovým aktivitám tělocvičnu v 1. patře a učebnu s interaktivní tabulí.                                                                                                              

Při pobytu venku si děti mohou hrát na přilehlém dětském hřišti s průlezkami nebo víceúčelové školní hřiště.   
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Hygienické podmínky 

Naproti přípravné třídě je pod uzavřením sociální (zdravotně hygienické) zařízení odpovídající věku i počtu dětí, také šatny jsou 

v bezprostřední blízkosti. Další sociální zařízení je ve školní jídelně.                                                                                                                                                                                  

Životospráva 

Stravování dětí je zajištěno 3krát denně v moderní školní jídelně, děti si mohou vybrat z několika jídel. V jídelně se nepoužívají stravenky, ale 

čipové karty - učitelka při jejich používání dětem pomáhá. Dětem je nabízena pestrá, plnohodnotná, nutričně vyvážená strava dle daných 

předpisů. Pitný režim je zajištěn v jídelně a podle potřeby ve třídě paní učitelkou.                                                                                            

Personální podmínky 
Vzdělávání zajišťuje paní učitelka s dlouhodobou praxí učitelky v MŠ (24 let) pedagogickým vzděláním ÚSO zakončeným maturitou a 

s řadou osvědčení o dalším vzdělávání (logopedie, grafomotorika, základy počítačové techniky a angličtiny, kurz jógy, semináře ekologické 

výchovy, kurzy pracovních a výtvarných technik atd.).  Každoročně se podílí na akreditovaných kurzech a programech dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, využívá samostudium k vlastnímu rozvoji v oboru  

 

Materiální podmínky  
 

Dětské stoly a židličky se mohou přizpůsobit fyziologickým potřebám dětí. Vybavení hračkami, pomůckami a dalším materiálem je 

průběžně doplňováno a přizpůsobováno požadavkům a potřebám přípravné třídy. Všechny děti mají k dispozici vlastní psací, výtvarné a 

pracovní potřeby a k samotné výuce  pracovní sešity. K dětským potřebám a hračkám mají děti volný přístup, svými výtvory se spolupodílejí 

na úpravě interiéru budovy a třídy.  

Spolupráce s rodiči 

Rodiče mají možnost podílet se aktivně na dění v přípravné třídě, účastnit se programů pro rodiče, pomoci při organizaci a přípravě různých 

akcí, výletů, sportovních akcí apod. 

Přípravná třída spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného 

působení rodiny. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S  třídní 

učitelkou se domlouvají na správném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte.  
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Rodiče mají právo spolurozhodovat při řešení vzniklých problémů. Tato práva mohou uplatnit na schůzkách s rodiči, 

kde jsou tato témata otevřená diskuzi. Informační schůzky jsou 1x měsíčně. Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou 

nebo ředitelkou školy, nejlépe po předchozí domluvě termínu.  

Na materiální podpoře se rodiče podílejí finančním příspěvkem 200,- Kč donesením různých ekoodpadů - zbytky vln, látek, krabiček a 

odpadového papíru na každodenní kreslení dětí. Rodiče mají právo nahlédnout do vyúčtování jejich příspěvku. 

Po dohodě na třídní schůzce souhlasili s nákupem kufříků, kam si děti budou ukládat své výtvarné potřeby a pracovní sešity.  

 

Cíle vzdělávání v přípravné třídě  
Rámcové cíle vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání a každodenní práce pedagoga 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí  
Záměrem výchovně-vzdělávacího programu v přípravné třídě je  

 připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházet neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu 

 cílevědomě a systematicky rozvíjet fyzické, psychické i sociální schopnosti a dovednosti dítěte, a vést je tak, aby na konci svého  

předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat aktivně a s uspokojením takové nároky 

života, které jsou na ně běžně kladeny, zejména v prostředí rodiny a školy 

 přistupovat individuelně ke každému dítěti a přizpůsobit metody a formy práce k vyrovnání nedostatků v rozvoji učení, uspokojovat 

jejich specifické potřeby – zaměřit výuku na posilování těch nedostatků u konkrétních dětí, které byly příčinou jejich odkladu školní 

docházky 

 úzce spolupracovat s rodinou, zapojit rodiče do výchovně vzdělávacího procesu, navazovat na práci specializovaných lékařů- logopedů, 

psychologů 

 vést děti k samostatnosti a posilování sebevědomí, k sebeovládání a k prodlužování záměrné pozornosti 

 probudit u dětí zájem o prostředí, které je obklopuje, vnímat působení člověka na přírodu a naopak (základy ekologického smýšlení) 

 vytvářet kladné sociální postoje (prosociální chování), snažit se o vytvoření příjemné atmosféry ve třídě , o vytvoření přátelských vztahů 

jako jsou kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a   sounáležitost s kolektivem  
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Vedení dokumentace 
Pro přípravnou třídu je vedena třídní kniha, docházka dětí, individuální plán – vstupní diagnostika dítěte, evidenční listy s adresou, s datem 

narození a s telefonním spojením na rodiče a hodnotící záznamy dětí popř. souhlas s předáváním dítěte pověřené osobě.                                                                                                                                                     

Zdravotní záznamy o dětech, psychologické zprávy a další osobní údaje dítěte jsou přísně důvěrné a slouží pouze k interním účelům školy. Jsou 

založeny společně s přihláškou v osobních složkách dětí. 

Formy a metody práce 

 Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a 

řízených aktivit. 

 V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení bude založeno na 

aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách i individuálně.   

 Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a 

řízených aktivit. 

 V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení bude založeno na 

aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. 

 Preferovány budou hravé a tvořivé činnosti. 

 Dětem se specifickými potřebami bude věnována maximální péče na základě závěrů z vyšetření PPP Teplice. 

 S dětmi, které mají vadu řeči, bude pracováno během individuálních logopedických chvilek a logopedických nácviků ve spolupráci 

s rodiči. 

 Mezi záměry vzdělávání budou patřit i nadstandardní aktivity školy: školy v přírodě, předplavecký výcvik, výlety, návštěvy divadel, 

společné akce s rodiči,…. 
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Organizace vzdělávání v přípravné třídě 
 Děti se scházejí od 6.00 hod. v družině, v 7.00 hod. si je převádí třídní učitelka do přípravné třídy, děti se přijímají zpravidla do 

7.45hod., v 8.00 hod. se budova z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí domluvě je možné vodit dítě i v jinou dobu. Při příchodu 

v pozdější hodinu zvoňte! V 13.00 hod. se děti převádí do družiny, provoz družiny je do 16.30 hod. 

 Rodič je povinen osobně předat dítě učitelce a teprve potom může opustit prostory školy. Lze dohodnout i jiný způsob předávání. 

Zákonný zástupce dítěte může k vyzvedávání svého dítěte pověřit i jinou osobu a to jen písemnou formou např. po vyplnění formuláře. 

Učitelka nemůže bez písemného pověření dítě předat nikomu jinému než zákonnému zástupci. 

 Do přípravné třídy patří dítě zdravé a v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, má učitelka právo děti s nachlazením nebo jiným 

infekčním onemocněním nepřijmout. 

  Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po nemoci přijímáme dítě jen 

s potvrzením od rodičů, od lékaře nebo podepsáním potvrzení o bezinfekčnosti. 

  Rodiče jsou povinni nahlásit všechny změny v osobních údajích dítěte, ke kterým došlo během jeho docházky do přípravné třídy. 

Jsou povinni udat takové telefonní spojení, na kterém je možno rodiče kdykoliv zastihnout. 

 Rodiče mají právo kdykoliv dítě z jakéhokoliv důvodu z docházky do přípravné třídy omluvit, ale musí tak učinit den předem. Pokud 

nejde o předem známou nepřítomnost, musí dítě omluvit nejpozději do 8.00 hodin, jinak nelze odhlásit stravné na tento den. Děti lze 

omlouvat osobně i telefonicky. 

 Otázky týkající se stravování projednávají rodiče s vedoucí stravování, včas platí stravné. 

  Přípravná třída má svůj denní organizační řád /program, uspořádání dne/, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální 

změny či aktuálně změněné potřeby dětí. Informace jsou viditelně umístěny na nástěnkách. 

     Stížnosti, oznámení a podněty k práci přípravné třídy podávejte u ředitelky ZŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí. 
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Režim dne:                            
6.00   7.00           školní družina 

7.00 7.50 neřízené činnosti ( hry se stavebnicemi, tvořivé hry, stolní hry ) 

7.50  8.45           1. blok 

  scházení dětí, komunitní kruh ( pozdrav, motivace, ranní písnička, básnička, didaktické a interaktivní hry, smyslové 

hry), cvičení v tělocvičně, pohybové hry, kalendář přírody    

8.45   9.00            hygiena, dopolední svačina, relaxace 

9.00   9.45            2. blok 

  pracovní sešity Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

9.45    10.00          hygiena, pitný režim, relaxace   

10.00 10.45          3. blok,                                                                                                                                                                                                          

  pracovní a výtvarné činnosti, dramatizace, individuální činnosti - grafomotorická cvičení,  

logopedická cvičení, gymnastika mluvidel 

10.45 11.40           příprava na pobyt venku, pobyt venku, pohybové aktivity, pozorování a učení v přírodě, ekologické hry                                                                                                                                           

11.40 12.10           hygiena, oběd 

12.10 13.00           četba na pokračování, literární i hudební chvilky, relaxační cvičení, hry na počítačích, volná hra 

13.00 16.00           školní družina, částečně řízené a spontánní činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí 

 

 

Výběr činností je ponechán na tvořivosti, improvizaci a pedagogické zkušenosti třídní učitelky, která se řídí vzdělávacím záměrem 

s přihlédnutím na zájmy a záliby dětí. Řízené aktivity střídá s relaxací ve formě volné neřízené hry. 

Dětem se specifickými potřebami bude věnována maximální péče na základě závěrů z vyšetření PPP. 

S dětmi, které mají vadu řeči, bude pracováno během individuálních logopedických chvilek a logopedických nácviků ve spolupráci s rodiči.   

Mezi záměry vzdělávání budou patřit i nadstandardní aktivity školy: školy v přírodě, plavecký výcvik, výlety, návštěvy divadel, společné akce 

s rodiči. 
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Oblasti vzdělávání  - okruhy rámcového vzdělávacího programu 

1. Dítě a jeho tělo                                                                                                                                                                                                             

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho 

fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních 

dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.  

 lidské tělo a jeho části (hlavní smyslové a tělesné orgány a jejich funkce, včetně pohlavních), jeho vývoj a změny (narození, růst těla a 

jeho proměny); 

 zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport, zdravá výživa, příprava pokrmů, potraviny); 

 ochrana osobního zdraví (péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a vlivy, návykovými látkami a závislostmi, prevence 

onemocnění), ochrana bezpečí (varování před úrazy, nebezpečím hrozícím při hrách, v dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, 

věcmi a jevy); 

 sebeobsluha (hygiena, stolování, oblékání, úklid); 

 věci kolem nás (předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, sportovní náčiní a nářadí, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, pracovní 

pomůcky, jejich užívání). 

2. Dítě a jeho psychika                                                                                                                                                                                    
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho 

intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a 

sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení, dorozumívání 

mezi lidmi (zvuky, gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly), sdělování (knížky, film, divadlo) 

 předměty a jejich vlastnosti (velikost, barva, tvar, materiály, chutě, vůně, zvuky, funkce předmětů) 

 číselné a matematické pojmy (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství) 

 prostorové pojmy a souvislosti (v prostoru i v rovině, uspořádání předmětů) 

 elementární časové pojmy a souvislosti (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok) 

 lidé a jejich vlastnosti (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, dané pohlavní rozdíly) 

 každý je jiný (přirozená různost lidí) 

 já (individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou) 
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3. Dítě a ten druhý                                                                                                                                                                                            
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, 

kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.  

 vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, cizí lidé, ochrana osobního bezpečí) 

 rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) 

 mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

 pravidla vzájemného chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti herní pravidla) 

4. Dítě a společnost (svět lidí, kultury, umění, práce)                                                                                                                                      

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, 

uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a 

umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí 

 společenské role (dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím či zaměstnáním) 

 pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce) 

 mravní zásady 
 práce, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony a činnosti, řemesla, povolání, 

zaměstnání) 

 kultura a umění (kultura prostředí, ve kterém dítě žije, lidové zvyky, tradice, svět výtvarného a dramatického umění, svět hudby, svět 

sportu, jak se lidé baví) 

 rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, národy a kultury, multikultura 

5. Dítě a svět (životní prostředí, svět přírody, vědy, techniky)                                                                                                                         

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu 

člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy 

pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.  
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 prostředí, v němž dítě žije (domov, škola, obec, okolí domova, okolí školy, život a dění v obci - doprava, ulice, obchody, lékař, důležité 

instituce, nákupy) 

 příroda živá i neživá (rostliny, živočichové), přírodní jevy a děje (podnebí, počasí, roční období, změny v přírodě) 

 látky a jejich vlastnosti (voda a vzduch, nerosty, kovy, suroviny, přírodní materiály a jejich vlastnosti, umělé materiály) 

 životní prostředí a jeho ochrana (vliv člověka na životní prostřední, na okolní krajinu, péče o okolí a životní prostředí, ochrana přírody) 

 věda a technika (technické přístroje, se kterými se dítě setkává) 

 co je nebezpečné (nebezpečné předměty, přístroje, kontakt se zvířaty, se zdraví ohrožujícími látkami, běžné přírodní a povětrnostní jevy, 

situace hromadně ohrožující) 

 rozmanitost přírody i světa a jeho řád (země, hory, řeky, pohoří, světadíly, planeta Země, vesmír) 

Klíčové kompetence (co od dítěte na konci předškolního období očekáváme) 
1. kompetence k učení  

2. kompetence k řešení problémů  

3. kompetence komunikativní  

4. kompetence sociální a personální  

5. kompetence činnostní a občanské  

 

kompetence k učení                                                                                                                                                                                                            

-  soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů                   

-  získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení                                                                                                                      

-  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, jeho rozmanitostech a proměnách;orientuje se v řádu  

   a dění v prostředí, ve kterém žije                                                                                                                                                                                           

-  klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí;     

   poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo                                                                                                   

-  učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo;       

   dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům  
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- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí                                                                                                  

 

kompetence k řešení problémů    

                                                                                                                                                                                                                                         

-  všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na zájem                                                                                                                        

-  řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a                      

   pomocí dospělého                                                                                                                                                                                                           

-  problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení         

   problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a     

   představivost                                                                                                                                                                                                                   

-  při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení       

   různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích                                                                                                                                                  

-  zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti                                            

-  rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit                                                                 

-  chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a  

   iniciativou může situaci ovlivnit - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

 

komunikativní kompetence 

    

-  ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému,  

   slovně reaguje a vede smysluplný dialog                                                                                                                                                                                   

-  dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)        

-  domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci                                                                                             

-  v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné a aktivní je výhodou             

-  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní                                                                                                                                                              

-  průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím                                                                               

-  dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)          

-  ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku  
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sociální a personální kompetence  

-  samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej                                                                                                    

-  uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky                                                                                                                               

-  dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost,    

   ubližování, agresivitu a lhostejnost                                                                                                                                                                                 

-  ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní   

   společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy                              

-  napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí                                                                               

-  spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla  

   a přizpůsobí se jim                                                                                                                                                                                                                               

-  při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí  

   odmítnout                                                                                                                                                                                                                        

-  je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem                                                                                   

-  chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou;    

   dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování  
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činnostní a občanské kompetence 

  

-  své činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat                                                                                                                      -     

   dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky                                                                                                        

-  odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem                                      

-  chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá                                                                            

-  má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých                                         

-  zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění                                                                                                                      

-  chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a   

   nízká aktivita má svoje nepříznivé důsledky                                                                                                                                                                

-  má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle    

   toho chovat                                                                                                                                                                                                                      

-  spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat                                                      

-  uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu                                                   

-  ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit                                                  

-  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)  
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Obsah vzdělávacího programu přípravné třídy 

 

 
Vzdělávací obsah probíhá v činnostech, které mají formu plánovaných tématických celků - čtyř integrovaných bloků.    

Témata jsou rozpracována do čtyř ročních období,  tématicky  se tohoto období vždy přímo týkají a všechny činnosti z nich vycházejí nebo se 

jich nějakým způsobem dotýkají. 

 

   
    Podzimní hry a činnosti    - rodina, škola, moje město, příroda a její ochrana 

 

    Zimní hry a činnosti          - zimní sporty, Vánoce, svět kolem nás  

 

    Jarní hra a činnosti           - příroda a její ochrana, zvířata, svátky jara, rostliny, živočichové 

 

    Letní hry a činnosti           - dětský svět, výlety, voda, letní hrátky 

 

  

Každý blok je rozpracován do deseti témat, na která navazují další podtémata – projekty.  

Témata nemají časově ohraničený prostor, jsou volena podle určitého okruhu poznatků, vychází z praktických životních problémů a situací, dění   

kolem sebe, proměn v přírodě a z mimořádných společenských akcí a pracovních aktivit. 

 

                     

Název programu: KROK ZA KROKEM A BUDU ŠKOLÁKEM  

TÉMATA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU 
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Název programu: KROK ZA KROKEM A BUDU ŠKOLÁKEM 

               TÉMATA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podzimní hry a činnosti  

Prázdniny končí, škola začíná Barevný podzim Bude zima, bude mráz 

Vítáme vás 

Třída plná kamarádů 

Dobré ráno, dobrý den 

Moje škola, můj dům, moje rodina 

 

Podzim na zahrádce, v sadu, na poli 

Plody lesa 

Malíř podzim – listy 

Vyletěl si pyšný drak 

Kamarád strom 

Moje tělo a mé smysly 

Když kamarád stůně 

Světýlko ve tmě 

 Zimní hry a činnosti  

Těšíme se na Ježíška Zimní radovánky Svět kolem nás 

Přišel k nám Čert s Mikulášem 

Kouzelné dveře do světa snění 

Máme se rádi 

Veselé vánoce 

 

Časem křížem krážem 

Co já všechno dovedu - těšíme se 

k zápisu 

Padá sníh, pojedeme na saních 

Zvířátka a ptáci v zimě 

Z pohádky do pohádky 

Výprava do historie 

Čím budu, až vyrostu 

Karnevalové veselí - Masopust 

 Jarní hry a činnosti  

Jak se rodí jaro Probuzená příroda Maminka má svátek 

Voláme sluníčko 

Prší, prší, jen se leje 

Jaro je tu, všichni ven! 

Hody, hody doprovody 

 

U babičky na dvorku 

U Ferdy Mravence 

Kde mají domov zvířátka 

Pálení čarodějnic 

Vím, jak jsem se narodil 

Když všechno kvete 

Čím pojedeme na výlet 

Zvířátka v ZOO 

 Letní hry a činnosti  

 Co už umím, co mě zajímá  

Hlavně nesmí býti smutno 

 

Věda a technika 

Modrá planeta Země 

 

Jedeme na prázdniny 

Loučíme se spolu 
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Téma: Prázdniny končí, škola začíná  - Vzpomínky na prázdniny 

                                                                         Třída plná kamarádů 

                                                                         Jsem tu jako doma 

                                                                         Dobré ráno, dobrý den 

Záměr: Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat, spolupodílet se a sounáležet, podporovat dětská přátelství, hledat 

své                                místo v nové skupině dětí, respektovat autoritu, vytvářet společně pravidla soužití, respektovat a dodržovat je, vhodnou 

organizací a laskavým přijetím pomoci dětem i  rodičům orientovat se v novém prostředí 

Ditě a jeho tělo Rozvíjet pohybové schopnosti, vést děti k návyku potřeby pravidelného pohybu, cvičení 

Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky 

Uplatňovat základní hygienické zdravotně preventivní návyky, starat se o osobní, přijímat stravu a 

tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a svá osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat            

Dítě a jeho psychika 

 

Z prožívání činností a her během dne navozovat radostné pocity a dětským způsobem projevovat své 

pocity 

Respektovat předem vyjasněná pravidla a respektovat povinnosti 

Umět se odloučit na určitou dobu od svých blízkých získat relativní citovou samostatnost 

Chápat elementární časové pojmy – včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer 

Dítě a ten druhý 

 

Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat dětská přátelství 

Navazovat kontakt s dospělými, překonat stud, komunikovat vhodným způsobem 

Posilovat prosociální chování v herní skupině – pravidla chování ve vztahu k druhému 

Dítě a společnost 

 

Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti 

Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami 

Schopnost vnímat základní společenské hodnoty ve společnosti uznávané 

Dítě a svět 

 

Orientovat se bezpečně ve známé prostředí i v životě tohoto prostředí - doma, v budově, v blízkém 

okolí 

Osvojit si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí 

Chápat, že přírodu lze svým jednáním chránit, ale i ničit 
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Téma: Barevný podzim - Podzim na zahradě, v sadu, na poli 

                                                 Plody lesa 

                                                 Malíř podzim - listy 

                                                 Vyletěl si pyšný drak 

 

Záměr: Vytvářet pozitivní vztah k živé a neživé přírodě, všímat si změn v přírodě, pomoci při vytváření estetického prostředí třídy 

motivovaného podzimní přírodou 

Ditě a jeho tělo Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody a pohody prostředí 

Vnímat všemi smysly, zrakově, rozlišovat tvary předmětů, vnímat hmatem, rozlišovat chutě a vůně 

Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

Zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci a běžné způsoby pohybu v různém prostoru 

Dítě a jeho psychika 

 

Umět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

Rozvíjet schopnost sebeovládání, vést rozhovor, naslouchat druhým, nechat domluvit, sledovat řečníka 

Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, charakteristické rasy předmětů či jevů, souvislosti 

Kultivovat smyslové vnímání, učit s e záměrně soustředit 

Dítě a ten druhý 

 

Uvědomit si svá práva ve vztahu k druhému umět respektovat práva druhého, spolupracovat s ostatními 

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, verbálních i neverbálních, domluvit se slovy i gesty 

 Podporovat dětská přátelství, oprostit se od projevů sobectví, schopnost se podělit 

Dítě a společnost 

 

Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi, zdravit známé 

děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, mluvit, až druhý domluví 

Vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik 

Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody 

Dítě a svět 

 

Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, o životě, o přírodě a jejich proměnách 

Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody a společnosti) pro člověka 



Školní vzdělávací program                                                                                                    2022 - 2023                                                                                                         ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 

                                                                                                                                                                                                                   Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 

 452 

 

 

 

Téma:  Bude zima, bude mráz   - Kamarád strom 

                                                            Moje tělo a mé smysly 

                                                            Když kamarád stůně 

                                                            Světýlko ve tmě 

Záměr: Seznámit se se stromem a jeho stavbou, druhy stromů, jejich významem pro život na Zemi, co vše potřebují rostliny k růstu. Chápat 

strom jako živý organizmus, Mít povědomí o svém těle, seznámit se s některými částmi těla, naučit se předcházet úrazům a nemocem vlastním 

uvědomělým chováním. Umět chránit své zdraví, učit se rozpoznávat ty skutečnosti, které nám mohou škodit nebo nás ohrozit. 

Ditě a jeho tělo Uvědomění si vlastního těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

Rozvíjet jemnou motoriku, zacházení s drobnými pomůckami, s nástroji a náčiním, s výtvarnými pomůckami 

Umět pojmenovat části těla, poznávat podobu a rozdíl, znát některé orgány, i pohlavní, znát jejich funkce 

Dítě a jeho psychika 

 

Rozvoj paměti, pozornosti, soustředění, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

Rozvíjet řečové schopnosti – vnímání, naslouchání, porozumění děje, opakovat jej ve správných větách 

Umět vyprávět podle obrazového materiálu i podle skutečnosti   

Chápat pojmy: vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, nad, pod, u, vedle, mezi, na, za, apod. 

Dítě a ten druhý 

 

Umět se domluvit na společném řešení zadaného úkolu – rozvoj kooperativních schopností 

Umět ochraňovat druhé a požádat o pomoc pro sebe i pro druhého  

Mít povědomí, jak se chovat v době nemoci mít ohled na druhého, umět nabídnout pomoc 

Dítě a společnost 

 

Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

Porozumět základním projevům neverbální komunikace -  smutek, zlost, radost 

Rozvíjet kulturně – estetické dovednosti, výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní 

Dítě a svět 

 

Zvládat běžné činnosti i jednoduché praktické situace, které se doma i ve škole opakují 

Všímat si rozmanitostí změn a dění v nejbližším okolí 

Vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém žije, k přírodě, která ho obklopuje 
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Téma:  Těšíme se na Ježíška  -  Přišel k nám Čert s Mikulášem 

                                                         Kouzelné dveře do světa snění 

                                                         Máme se rádi 

                                                         Veselé vánoce 

Záměr: Seznamovat se s lidovými tradicemi a jejich významem pro lidskou společnost, Chápat důležitost rodiny a své postavení v rodině, 

vnímat rodinu jako celek, spolupráce jednotlivých členů rodiny, rovnocennost a rovnoprávné postavení jejích členů.  rozvíjet své kulturně 

estetické cítění, pochopit, jak je důležité dělat radost druhým lidem, uvědomování si vlastních pocitů, příprava na oslavy vánočních svátků, 

výzdoba třídy, výroba dárků pro rodiče a ostatní blízké, vytvářet příjemnou atmosféru Vánoc 

Ditě a jeho tělo Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb s hudbou, se zpěvem 

Vnímat a rozlišovat všemi smysly, sluchově rozlišovat zvuky a tóny, vnímat vůni 

Ovládat pohybový aparát, rozvíjení jemné i hrubé motoriky – přesnější manipulace s náčiním (nůžky, náčiní)  

Dítě a jeho psychika 

 

Vytváření bohaté slovní zásoby, umět vyprávět podle skutečnosti, sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

Učit se prožívat hezké a příjemné zážitky při setkávání s tradiční kulturou a uměním 

Rozvíjet dovednosti umožňující dojmy a prožitky procítit, vyjádřit citové vztahy k rodině i ke svému okolí   

Rozvoj zájmu o další formy neverbálního sdělení – výtvarné, hudební, pohybové, dramatické  

Dítě a ten druhý 

 

Vnímat, co si druhý přeje, či co potřebuje 

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností – společná setkání, sdílení 

Umět se dělit o hračky, pomůcky, dokázat požádat o půjčení, poděkovat 

Dítě a společnost 

 

Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

Rozvíjení estetické a tvůrčí dovednosti, výtvarné, hudební a dramatické 

Rozvíjet tvůrčí činnosti slovesné i literární 

Dítě a svět 

 

Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

Rozvoj schopností přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách 
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Téma: Zimní radovánky  -  Časem křížem krážem 

                                                 Co já všechno dovedu - těšíme se k zápisu 

                                                 Padá sníh, pojedeme na saních 

                                                 Zvířátka a ptáci v zimě 

Záměr: Uplatňovat získané poznatky o zimním období v praktickém životě, umět se vhodně oblékat vzhledem k počasí, seznamovat se 

s různými druhy zimních sportů, her na sněhu, aktivně a vědomě se připravit k zápisu, učit se orientovat v časoprostorových vztazích, pomáhat 

v péči o zvířata a ptáky v zimě 

Ditě a jeho tělo Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, vědět, kdo v případě potřeby hledat 

pomoc, na koho se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem  

Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat koordinaci pohybu 

Pohybovat se ve skupině dětí, na sněhu a ledu  

Dítě a jeho psychika 

 

Kultivovat smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému (pojmovému) 

Osvojovat si některé dovednosti, předcházející čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka  

Rozvíjet pozitivní postoje ve vztahu k sobě – uvědomění si vlastní identity, získání sebedůvěry, sebedůvěry 

Orientovat se v počtu do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více méně, první, poslední 

Dítě a ten druhý 

 

Umět si rozdělit úkol s jiným dítětem, učit se spolupracovat na společné činnosti  

Učit se ochraňovat slabšího  

Umět požádat kamaráda o pomoc 

Dítě a společnost 

 

Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě 

Učit se vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik 

Rozvíjení základních kulturně společenských postojů 

Dítě a svět 

 

Seznamovat se s charakteristickými znaky zimního počasí 

Chápat sounáležitost s živou i neživou přírodou, umět pomáhat přiměřeně dětským schopnostem 

Vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách 
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Téma:  Svět kolem nás - Z pohádky do pohádky 

                                              Výprava do historie 

                                              Čím budu, až vyrostu 

                                              Karnevalové veselí - Masopust 

Záměr: Osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o technickém světě a lidské 

společnosti. Chápat význam lidské práce pro celou společnost i vlastní život, vnímat dobrý pocit z vykonané práce, umět se společně radovat, 

připravit si masku na karneval za pomoci rodičů, rozvíjet fantazii, představivost a tvořivost dětí, umět rozlišovat svět fantazie od reálného světa   

Ditě a jeho tělo Ovládat pohybový aparát a tělesné funkce, koordinace ruky a oka, rozsah pohybu a dýchání 

Zacházet s jednoduchými hudebními nástroji rozvíjet hudebně-pohybové cítění 

Seznámit se s výtvarným materiálem (štětce, barvy) a s různými výtvarnými technikami  

Dítě a jeho psychika 

 

Rozvíjet slovní zásobu o nová slova, aktivně je používat a porozumět jim 

Záměrně se soustředit, pomocí vůle dokončit započatou činnost, řešit problémy, předkládat nápady 

Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, podstatné a společné znaky, vlastnosti předmětů 

Projevovat zájem o knížky soustředěně poslouchat četbu, sledovat divadlo, film 

Dítě a ten druhý 

 

Rozvoj sociální citlivosti, chápat že každý člověk má svou hodnotu 

Rozvoj schopností přirozeně a bez zábran komunikovat s dospělými, umět předat vzkaz, dohodnout se  

Chránit si osobní soukromí a bezpečí, chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi 

Dítě a společnost 

 

Rozvíjení kulturně-estetické schopnosti a tvůrčí dovednosti, dramatické – produktivní i receptivní 

Rozvoj společenského a estetického vkusu 

Aktivně zvládnout požadavky plynoucí z prostředí školy – vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 

Dítě a svět 

 

Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, vše se mění, proměňuje, a že je potřeba s tím počítat 

Seznámit se světem techniky a jejími důsledky na lidskou společnost  

Uvědomit si nebezpečí, které může na dítě v jeho okolí čekat – pravidla silničního provozu 
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Téma: Jak se rodí jaro -  Voláme sluníčko 

                                                 Prší, prší, jen se leje 

                                                 Jaro je tu, všichni ven! 

                                                 Hody, hody doprovody 

Záměr: Vytvářet si kladný vztah k přírodě, učit se vnímat její proměny a vliv na člověka, vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti 

s přírodou. Seznámit se s lidovými tradicemi a zvyky, lidovými říkadly, podporovat schopnost vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky. 

Seznamovat se s koloběhem vody v přírodě a s různými druhy vodních zdrojů. Chápat důležitost ochrany a šetření pitné vody. Získávat nové 

poznatky o přírodě spojené s praktickými zkušenostmi. 

Ditě a jeho tělo Osvojit si poznatky o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

Pečovat o sebe, o svůj vzhled, zdraví, správně reagovat na danou situaci. 

Umět zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, nůžkami, papírem, modelovací hmotou 

Dítě a jeho psychika 

 

Rozvíjet zájem o čtenou podobu jazyka, porozumět slyšenému slovu, sledovat děj příběhu. 

Rozvíjet mluvený projev dítěte, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

Chápat základní časové pojmy, dny v týdnu, měsíce, roční období, částečně se orientovat v čase 

Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

Dítě a ten druhý Učit se řešit konflikt dohodou, respektovat potřeby druhého, uzavírat kompromisy 

Vytvářet si povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách                                                                                                        

Dítě a společnost 

 

Seznámit se se světem lidí, kultury, umění a společenských tradic  

Vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik 

Uvědomit si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, 

a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých 

Dítě a svět 

 

Osvojovat si jednoduché poznatky o počasí  

Rozvíjet pracovní dovednosti, využívat ekoodpad  jako pracovní a výtvarný materiál 

Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
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Téma: Probuzená příroda - U babičky na dvorku 
                                                       U Ferdy Mravence 

                                                       Kde mají domov zvířátka 

                                                       Pálení čarodějnic 

Záměr: Poznávat některé druhy hmyzu, seznámit se s jejich domovem, způsobem života a užitkem pro lidi i pro přírodu. Vnímat i malé 

živočichy jako důležitou součást přírody, chápat jejich význam pro rovnováhu v přírodě. Seznamovat se s různými druhy domácích a 

hospodářských zvířat, s jejich mláďaty, osvojovat si jednoduché poznatky o životě a přírodě.  

Ditě a jeho tělo Rozvíjet psychické i fyzické zdatnosti, zdokonalovat lokomoci, další polohy a pohyby těla 

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony v péči o hračky a pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek 

Umět zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb s rytmem  

Dítě a jeho psychika 

 

Rozvíjet produktivní řečové schopnosti, výslovnost, vytváření pojmů, mluvený projev, vyjadřování 

Rozvíjet fonematický sluch, analýzu a syntézu slov, rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

Chápat slovní vtip a humor, utvořit jednoduchý rým  

Dítě a ten druhý 

 

Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě nutnosti požádat o 

pomoc pro sebe i druhého 

Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad – vcítění se „empatie“ 

Dítě a společnost 

 

Vyvinout volní úsilí ovlivnit nejen své chování, ale v rámci svých možností i chování ostatních lidí 

Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, ponižování nebo 

nadřazenosti, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

 

Dítě a svět Vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou, chápat důležitost rovnováhy v přírodě  

Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, osvojovat si nutnost tento život chránit, osvojovat si 

dovednosti potřebné k péči o zvířata, respektovat zvíře jako nedílnou součást života na zemi,   
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Téma:  Maminka má svátek  -  Vím, jak jsem se narodil 

                                                           Když všechno kvete 

                                                           Čím pojedeme na výlet 

                                                           Zvířátka v ZOO 

Záměr:  Seznamovat se s různými druhy dopravních prostředků, s jejich využitím, se způsobem a místem jejich pohybu.  Seznámit se 

s některými druhy volně žijících a exotických zvířat, způsobem života, umět respektovat jeho teritorium a jeho právo na život, jak nám mohou 

zvířata ublížit a jak se můžeme chránit. Rozvíjet v dětech vůli získávat nové informace a učit se je třídit, zpracovat a použít. 

Ditě a jeho tělo Zachovávat správné držení těla, význam zdravotních cvičení na tělesnou kondici 

Mít povědomí o těle a jeho vývoji, o narození, růstu těla a jeho proměnách 

Umět chránit své zdraví, učit se rozpoznávat ty skutečnosti, které nám mohou škodit nebo nás ohrozit 

Dítě a jeho psychika 

 

Rozvíjet jazykové dovednosti - výslovnost, přednes, recitace, naučit se nazpaměť krátké texty 

Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka, poznat některá písmena, poznat své napsané jméno 

Rozlišovat některé obrazné symboly, piktogramy, orientační a dopravní značky, porozumět jejich význam 

Dítě a ten druhý 

 

Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování a ponižování 

Dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití ve škole, na veřejnosti – pravidla chování, silniční pravidla 

Rozvíjet kooperativní dovednosti – spolupráce, respekt, ohleduplnost     

Dítě a společnost 

 

Vytvářet estetický vztah k životu, připravit samostatně dárek pro maminku 

Rozvíjet schopnosti projevovat se autenticky, autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 

společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí- kresli, používat barvy modelovat, konstruovat, tvořit z papíru 

Dítě a svět 

 

Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem a lidem vytvářet si povědomí podílu člověka na 

ochraně přírody, chápat důležitost ochrany zvířat a rostlin 

Pěstovat v dětech kladný vztah k přírodě, aktivně je zapojovat do její ochrany a rozvíjet potřebu ji chránit 
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Téma:   Co už umím, co mě zajímá – Hlavně nesmí býti smutno   

                                                                        Věda a technika 

                                                                        Modrá planeta Země 

                                                                        Jedeme na prázdniny 

                                                                        Loučíme se spolu 

Záměr:  Vnímat svět lidí takový jaký je, respektovat různé odlišnosti ve zvycích lidí různých etnik a kultur, seznamovat se s jejich 

charakteristickými národními zvyky a obyčeji. Vytváření si elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o 

jejich rozmanitosti. Chápat koloběh lidského života jako přirozenou situaci. 

Ditě a jeho tělo Pohybovat se ve skupině dětí, ve vodě, v písku – zvládat překážky 

Rozvíjet pohybové a hudebně pohybové hry  

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, seznámit se s jednoduchými způsoby první pomoci 

Dítě a jeho psychika 

 

Vytvářet základy pro práci s informacemi, knihy, encyklopedie, počítač 

Odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech 

Záměrně pozorovat a všímat si nového, využívat zkušeností k učení 

Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se sebehodnocení 

Dítě a ten druhý 

 

Učit se chránit si svůj život a své zdraví, umět pomoci i svému kamarádovi 

Chápat, že všichni lidé mají svou hodnotu, přestože je každý jiný  

Učit se všechny své znalosti a vědomosti předávat ostatním  

Dítě a společnost 

 

Umět žít ve společenství lidí, kolektivu vrstevníků, spolupodílet se na společném programu  

Pokoušet se vyjádřit své city a pocity verbálními i neverbálními prostředky 

Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební 

dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s dětskými hudebními nástroji, sledovat rytmus 

Dítě a svět 

 

Vytvářet si vlastní sounáležitost se světem, rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou 

Vytvářet si povědomí o existenci ostatních kultur 

Rozvíjet schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy ke všem formám života na Zemi 

Seznamování se s novými místy naší vlasti a okolím svého bydliště, rozvíjet své pozorovací schopnosti 
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Vnitřní evaluace na úrovni třídy 

 

Hodnocení není cílem, ale prostředkem ke hledání optimálních cest vzdělávání dětí. Na základě výsledků se 

rozhodne, co se bude měnit. 

Kritéria pro evaluaci: rozvoj osobnosti dítěte a jeho schopnosti učení                                                                                                                                            

                                      osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost                                                                                                                  

                                      získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí  

Autoevaluační činnost je zaznamenávána v denních přípravách učitelky, v hodnocení celého integrovaného bloku za určité období, 

v hodnocení celého ŠVP.  

Evaluace dětí je prováděna v záznamovém archu několikrát v roce, dle oblastí a konkrétních znalostí, dovedností a návyků dětí.  

Vyhodnocujeme: integrované bloky, jednotlivé měsíční celky, týdenní celky a denní činnosti dětí 

Hodnocené oblasti: 

motorika a grafomotorika 

zrakové vnímání a paměť 

sluchové vnímání a paměť 

vnímání prostoru 

vnímání času 

základní matematické představy 

řeč (myšlení) 

sociální dovednosti 

sebeobsluha a samostatnost 

Vyhodnocování individuálního rozvoje dítěte 

- na základě záznamu o pozorování dítěte sestaví pedagog individuální vzdělávací plán se stanovením cílů pro dítě, které mu pomohou odstranit 

nedostatky či poruchy, jež mu znemožnily včasný vstup do ZŠ 

- na konci druhého pololetí školního roku vypracuje učitelka přípravné třídy zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce, 

zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání (evaluace vymezená v RVP) 

- zpráva dále obsahuje 

vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a zájmů dítěte 

případné doporučení pro přípravu IVP pro vzdělávání dítěte v dalším období 

- zpráva je předána na konci druhého pololetí školního roku zákonnému zástupci dítěte, stává se povinnou součástí dokumentace školy 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR 

9.    ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 

 

CHARAKTERISTIKA : 

   Obor environmentální výchova, vzdělávání a osvěta není samostatným vyučovacím předmětem. Tato výchova je převážně začleněna                    

do oblasti Člověk a příroda, ale čerpá také z jiných oblastí. Stává se tak součástí všech předmětů.  Dovednosti a zkušenosti, které zde žák získá, 

by mu měly umožnit porozumět životnímu prostředí a jeho ochraně, přírodním faktorům, současným technologiím zlepšujícím naše prostředí a 

tím se tak lépe orientovat v běžném životě. Začlenění této výchovy do předmětů umožňuje celistvé pochopení problematiky vztahu Člověk – 

Příroda, a vede tak žáky k trvale udržitelnému rozvoji naší budoucnosti. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

  Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Environmentální výchova, vzdělávání  a osvěta utváří celkový rámec znalostí v oboru životního 

prostředí. Jeho úkolem je, aby žáci získávali takové vědomosti a dovednosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, člověka, svět a 

prostředí, ve kterém člověk pracuje a žije. Jsou zde vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém 

jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě 

praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá 

pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního 

prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Začlenění tohoto předmětu přispívá k rozvoji učit se hledat a řešit problémy související s praktickým 

životem, uvažovat o co nejefektivnějším využití přírodních, zejména obnovitelných zdrojů energie a utvářet si dovednosti vhodného chování 

v situacích nebezpečných pro zdraví a životní prostředí. 

  Vzdělávání v oblasti Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty probíhá v rámci téměř všech předmětů, vyučuje se dle daného, právě 

probíraného předmětu dle učebního plánu. K výuce lze použít PC učebnu (žáci využívají výukové programy a čerpají informace na 

internetu), multimediální učebnu nebo učebny s interaktivní tabulí. Součástí environmentálního vzdělání jsou exkurze, přednášky, ekologické 

projekty.     
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ 

A OSVĚTY: 

 

 KOMPETENCE K UČENÍ 

- vedeme žáky k porozumění vzájemné závislosti ekonomického a sociálního rozvoje a stavu životního prostředí  

- vedeme žáky k samostatnému vyhledávání, třídění a zpracovávání informací, které využije i v jiných předmětech 

- rozvíjíme praktickou znalost přírodních a kulturních hodnot ve svém okolí a chápání příčin a následků jejich poškozování  

- volíme netradiční a nové formy výuky, jejichž těžiště je v přímém pozorování přírody  živých organismů, v samostatném získávání 

informací a jejich prezentaci � 

- pracujeme s encyklopediemi, klíči, atlasy, vyhledáváme informace na internetu  

- pozorujeme přírodu, pracujeme s lupou, mikroskopem, teploměry 

- využíváme mezipředmětové vztahy, učíme od jednoduchých pojmů ke složitějším,  

 

 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  

 

- podporujeme aktivní využití kooperativních dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí 

- učíme žáky hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí, rozvíjíme  

schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím. 

- vytváříme modelové situace s problémy z oblasti ochrany přírody, diskutujeme nad nimi a snažíme se žáky vést k řešení problému  

- pracujeme s denním tiskem, časopisy, informacemi v médiích, s internetem, vedeme žáky ke kritickému myšlení  

- učíme žáky ověřovat věrohodnost získaných poznatků a prezentovat výstupy  

(aktuality, referáty z exkurzí, terénních cvičení, ekologických kurzů, z výstav,  

na zadané téma, na zvolené téma)  

- diskutujeme o odpovědnosti člověka za změny v přírodě a možnostech nápravy 
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 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- pořádáme besedy s odborníky a diskuze na téma ochrany přírody a problematiky  

životního prostředí  

- organizujeme akce pro veřejnost v rámci dne Země a podílíme se na úklidu různých  

lokalit  

- žáci seznamují své spolužáky s aktualitami nejen z přírody, ale i  řešením  problematiky  

- účastníme se krátkodobých i celoročních akcí a soutěží pro žáky  

- podporujeme třídění odpadů (sběr papíru, PET lahve, víčka.)  

- vedeme žáky k samostatné činnosti, k vyjadřování svého názoru a prezentování své práce ve školních projektech 

 

 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

- zaměřujeme se na rozvoj mezilidských vztahů 

- využíváme kooperativních a komunikačních dovedností jako nástrojů pro řešení problémů životního prostředí, včetně schopnosti zastávat 

a obhajovat názory a brát v úvahu názory druhých.  

- zkoumáme a vyhledáváme odpovědi na úkoly ve skupinách, umožňujeme žákům  

vyzkoušet různé role v týmu  

- vhodné laboratorní práce řešíme ve skupinách, vedeme žáky k týmové spolupráci  

- prezentujeme získané poznatky, řešení problémů a projektů před třídními kolektivy,  

vedeme žáky k diskuzi na dané téma 

 

 KOMPETENCE OBČANSKÉ 

- učíme žáky správně a zodpovědně se chovat v krizových situacích 

- řešíme modelové situace přírodních katastrof  

- vedeme žáky k ohleduplnému jednání s handicapovanými či nemocnými lidmi  

- zdůrazňujeme význam biodiverzity a ochrany přírody jako životního prostředí organismů 

- procvičujeme první pomoc při úrazech a živelných pohromách  

- v rámci mezipředmětových vztahů se zapojujeme do soutěží a akcí literárních, výtvarných, dějepisných a zdůrazňujeme propojenost 

našich kulturních tradic se vztahem k přírodě  
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- učíme žáky myslet v souvislostech, uvědomit si vlivy globalizace na životní prostředí 

- učíme žáky pochopit principy udržitelného způsobu života a mechanismů, jimiž je provázán ekonomický a sociální rozvoj se stavem 

životního prostředí  

- podporujeme vědomí souvislostí vlastního životního stylu s problémy životního prostředí a jejich řešeními, schopnost odpovědného 

jednání a aktivní kvalifikované účasti v ochraně životního prostředí, důvěra ve vlastní síly pro řešení těchto problémů.  

- vytváříme citový vztah žáka k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě  

 KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- vedeme žáky k tomu, aby každou práci vykonávali s ohledem na životní prostředí, aby dodržovali zásady bezpečnosti a chovali se 

ohleduplně nejen k sobě a k ostatním spolužákům, ale i k okolnímu prostředí  

- diskutujeme nad vlivy různých pracovních činností na přírodu a krajinu  

- seznámíme žáky s ekologicky šetrnými výrobky, biopotravinami a ekologickým  

zemědělstvím  

- sledujeme aktuální dění ve světě, v ČR, vlivy činnosti člověka na životní prostředí, nové trendy ve vzdělávání  

- učíme žáky osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě, 

uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními 

zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí).  
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

�Žák:  

   20.1    porozumí souvislostem v biosféře a v dalších 

Zemských sférách 

�21.1    porozumí vztahům člověka a prostředí  

   21.4    uvědomuje si důsledky lidské činností na prostředí  

    5.1    uvědomuje si podmínky života a možnost jejich 

ohrožení 

   21.4    uvědoměle se chová v přírodě  

   27.3   vyjadřuje své názory a stanoviska  k problémům 

životního prostředí  

   21.4   vnímá a citlivě přistupuje k přírodě  

   27.3  aktivně se zapojuje  do řešení  

problémů spojených  s ochranou životního prostředí i 

v modelových situacích 

   17.4   pojmenuje podle obrázků rostliny a 

živočichy žijící v lese  

�22.1   pojmenuje podle obrázků polní  

plodiny a určí význam pole pro člověka  

�  9.6   vybírá podle obrázků aktivity člověka, kterými může 

znečisťovat vodní toky  a jejich okolí   

�28.3   určí pomocí obrázků rozdíl mezi městem a vesnicí   

 

Ekosystémy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les, lesní společenstva  

 

Pole a jeho společenstvo  

 

Vodní zdroje – potok  

 

 

Lidské sídlo – obec, město, 

vesnice  

 

 

P24E – Ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P24E – Ekosystémy 

 

P24E – Ekosystémy 

 

P24E – Ekosystémy 

 

 

P24E – Ekosystémy 

 

 

Vl – zemské 

sféry 

 

Př,Vl – ekologie 

 

Př – ochrana 

člověka za 

mimořádných 

událostí 

 

Př, Pč- botanika, 

zoologie, práce 

na pozemku 

 

Vl, Př -voda 

  

 

Aj, Nj – 

město,vesnice 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Environmentální výchova, vzdělávání a 

osvěta 

První - třetí Lucie Tvrzníková 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

�Žák:  

    

    9.5    vysvětlí význam pitné vody pro  

člověka  

   

  12.2    vysvětlí vznik kyselých dešťů a určí jejich vliv na 

životní prostředí 

    4.5    pojmenuje dopravní prostředky,  

s pomocí učitele je seřadí podle míry  

znečisťující ovzduší  

  22.1   třídí s pomocí učitele papír a plast, zná pojem recyklace  

  22.2� popisuje s pomocí učitele  způsoby  

ochrany zdraví 

   

    

      

       

 

 

Pitná voda  

 

 

Kyselé deště 

 

Doprava – druhy 

dopravních prostředků  

 

Odpady – třídění papíru a 

plastu  

 

Prostředí a zdraví – 

způsoby ochrany zdraví 

 

 

P 25E - Základní 

podmínky života  

 

P 26E - Lidské aktivity a 

problémy životního  

prostředí  

 

 

 

 

P 27E - Vztah člověka k 

prostředí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př, Vl – voda 

 

 

Př – Energie 

 

 

 

 

 

 

Př – Zásady první 

pomoci 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Environmentální výchova, vzdělávání a 

osvěta 

První - třetí Lucie Tvrzníková 



Školní vzdělávací program                                                                                                    2022 - 2023                                                                                                         ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 

                                                                                                                                                                                                                   Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 

 467 

 

 
Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Žák:  

20.1   porozumí souvislostem v biosféře  

21.4   porozumí vztahům člověka a prostředí a uvědomuje si 

důsledky lidských činností na prostředí  

  5.1   uvědomuje si podmínky života a možnost jejich ohrožení, 

uvědoměle se  chová vůči přírodě  

 27.3  vyjadřuje své názory a stanoviska  k problémům životního  

prostředí  

 21.4  vnímá a citlivě přistupuje k přírodě  

 27.3  aktivně se zapojuje do řešení problémů spojených  s 

ochranou životního prostředí i v modelových situacích  

17.4   pojmenuje známé listnaté a jehličnaté stromy našich lesů  

17.4�pojmenuje  základní polní plodiny, objasní význam pole 

pro člověka  

  9.6   popisuje aktivity znečišťující vodní toky  

22.2   určuje s pomocí učitele hlavní zásady ochrany přírody pro 

jednotlivce i skupiny 

27.1   vyjádří s pomocí  obrázků vývoj krajiny v blízkém okolí 

27.3   definuje pojem krajina, určuje její rozmanitost  

12.2    vysvětlí vznik kyselých dešťů a určí jejich vliv na životní 

prostředí 

22.2 vysvětlí, jakými způsoby lze pečovat o své zdraví 

  

Ekosystémy  

 

 

 

 

Les a jeho společenstva 

 

 

Pole a jeho společenstvo 

 

 

Vodní zdroje –řeka, potok  

 

 

Ochrana přírody  

Změny v krajině – krajina dříve 

a dnes  

 

Prostředí a zdraví – způsoby 

ochrany zdraví 

 

P 24E – Ekosystémy 

 

 

 

 

P 24E – Ekosystémy 

 

 

P 24E – Ekosystémy 

 

 

P 24E – Ekosystémy 

 

 

P 27E-  Vztah 

člověka k prostředí 

 

Vl – zemské sféry 

 

Př,Vl – ekologie 

 

Př – ochrana 

člověka za 

mimořádných 

událostí 

 

Př, Pč- botanika, 

zoologie, práce na 

pozemku 

Vl, Př -voda 

Př- Ochrana 

životního 

prostředí  

Př- Ochrana 

člověka za 

mimořádných 

událostí 

 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Environmentální výchova, vzdělávání a 

osvěta 

Čtvrtý -pátý Lucie Tvrzníková 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Žák:  

28.3  popisuje a vysvětlí rozdíl mezi městem a 

vesnicí 

27.2  začlení města a obce do příslušného kraje�   

27.1  popíše s pomocí učitele a návodných obrázků 

minulost kraje a blízkého okolí, porovná změny 

 9.5  vysvětlí význam pitné vody pro  člověka 

24.4  vysvětlí význam vzduchu pro život na Zemi  

20.4  vysvětlí význam půdy pro člověka  

21.3  s pomocí učitele vysvětlí, proč je nutné chránit 

biologické druhy  

21.4  s pomocí učitele popíše vliv zemědělství na 

životní prostředí  

 4.5  vysvětlí, jakým způsobem zatěžují dopravní 

prostředky životní prostředí  

27.3  vyjmenuje základní druhy průmyslu a popíše 

jejich vliv na životní prostředí  

22.1  třídí papír a plast  

21.4  vysvětlí, jak nakládat s odpadovými 

surovinami v domácnosti (papír, plast) 

  

Lidské sídlo - město, vesnice  

 

Kulturní krajina – minulost kraje  

 

Voda – význam vody pro člověka  

 

Ovzduší – význam pro život na    

                  Zemi  

Půda – význam půdy  

Ochrana biologických druhů   

 

Zemědělství a životní prostředí  

 

Vliv dopravy na životní prostředí  

 

Průmysl a vliv na životní  

prostředí  

 

Odpady a příroda, třídění odpadu  

 

 

 

P 24E – Ekosystémy 

 

P 24E – Ekosystémy 

 

P 25E - Základní podmínky 

života  

 

 

 

 

P 26E - Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí  

 

 

Aj, Nj – 

město,vesnice 

 

Př, Vl – krajina 

 

Př, Vl – Voda, 

vzduch, půda 

 

 

 

Vl – zemědělství, 

průmysl, životní 

prostředí 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Environmentální výchova, vzdělávání a 

osvěta 

Čtvrtý -pátý Lucie Tvrzníková 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Žák: 

20.1  porozumí souvislostem v biosféře a v ostatních Zemských 

sférách 

21.4  porozumí vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských  

činností na prostředí  

  5.1  uvědomuje si podmínky života a možnost jejich ohrožení, 

uvědoměle se  chová vůči přírodě  

 27.3  vyjadřuje své názory a stanoviska  k problémům životního  

prostředí  

 21.4  vnímá a citlivě přistupuje k přírodě  

 27.3  aktivně se zapojuje do řešení problémů spojených s ochranou  

životního prostředí i v modelových situacích  

27.1   vysvětlí pojem umělý ekosystém 

17.4   vyjmenuje druhy lesů 

17.4   objasní význam pole pro člověka 

 

 

 

Ekosystémy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les a jeho význam 

 

Pole a jeho význam 

 

 

P 24E – Ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

P 24E – Ekosystémy 

 

  

Z – zemské sféry 

 

Z- zemědělství, 

průmysl 

 

Př- Ekologie, 

ekosystém 

 

Př,Z,Pč- práce na 

pozemku, lesy, 

půda  

 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Environmentální výchova, vzdělávání a 

osvěta 

Šestý - sedmý Lucie Tvrzníková 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

� Žák: 

 9.5  vysvětlí význam vodních zdrojů, vyjmenuje druhy 

vodních zdrojů, objasní, jakými lidskými aktivitami lze 

znečistit vodní zdroje  

26.2  vysvětlí rozdíl mezi vesnicí a městem – vzhledem k 

ekologické zátěži pro přírodu  

  9.6  popisuje jak lze šetřit pitnou vodou  

24.4  vysvětlí význam vzduchu pro život na Zemi  

21.4  vysvětlí význam zemědělské půdy  

17.4  pojmenuje základní polní plodiny  

21.3  objasní význam ochrany biologických druhů  

21.4  pojmenuje zásady bezpečného chování v modelových 

případech živelných pohrom 

21.4  vysvětlí vliv průmyslu na životní prostředí  

27.2  objasní význam ochrany kulturních památek  

28.2  popíše  přírodu v blízkém okolí  

29.2  pojmenuje přírodní zdroje v okolí  

22.1  třídí odpad  

22.2  objasní péči o své zdraví v rámci ŽP 

 

Vodní zdroje  - lidské aktivity 

spojené s vodním hospodařením  

 

Lidské sídlo- město, vesnice  

 

Pitná voda – ochrana čistoty 

vody  

Ovzduší – znečištění a 

klimat.změny  

 

Půda – ohrožení půdy, potřeba 

pro  

zemědělskou výrobu  

Ochrana biologických druhů  

Průmysl a životní prostředí  

Ochrana kulturních památek  

 

Naše obec – příroda  a její 

ochrana 

Přírodní zdroje, jejich původ 

Odpadové hospodářství  

Prostředí a zdraví – ochrana 

zdraví 

 

P 25E -Základní 

podmínky života  

  

 

 

 

 

P 26E - Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí  

 

P 27E – Vztah 

člověka k prostředí 

 

Př, Z, Ch – voda, 

vodní plochy, 

čištění vod 

 

Z – obce, města 

Aj, Nj – péče o 

životní prostředí 

 

Př, Ch. Z – ovzduší 

 

Př – 

půda,typy,druhy 

 

Př- ochrana 

člověka za 

mimořádných 

situací 

 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Environmentální výchova, vzdělávání a 

osvěta 

Šestý - sedmý Lucie Tvrzníková 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

� Žák: 

 20.1  porozumí souvislostem v biosféře a v ostatních Zemských 

sférách 

21.4  porozumí vztahům člověka a prostředí a důsledkům 

lidských činností na prostředí  

  5.1  uvědomuje si podmínky života a možnost jejich ohrožení, 

uvědoměle se  chová vůči přírodě  

 27.3  vyjadřuje své názory a stanoviska  k problémům životního  

prostředí  

 21.4  vnímá a citlivě přistupuje k přírodě  

 27.3  aktivně se zapojuje do řešení problémů spojených s 

ochranou životního prostředí i v modelových situacích  

27.1   vysvětlí pojem umělý ekosystém, definuje důležitost 

ekosystému 

17.4   vyjmenuje druhy, typy lesů 

17.4   vyjmenuje a porovná produkční a mimoprodukční význam 

lesa 

 

 

Ekosystémy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  v našem prostředí, význam 

lesa  

 

 

  

 

P 24E – Ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 24E – Ekosystémy 

 

 

 

 

Z – zemské sféry 

 

Z- zemědělství, 

průmysl 

 

Př- Ekologie, 

ekosystém 

 

 

Př,Z,Pč- práce na 

pozemku, lesy, 

půda 

 

 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět Ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Environmentální výchova, vzdělávání a 

osvěta 

Osmý – devátý Lucie Tvrzníková 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

� Žák: 

17.4   určí význam tropického deštného lesa a 

globální problémy související s ním 

17.4   objasní význam pole pro člověka, určí typy a 

základní plodiny a jejich využití  

 9.5  vyjmenuje typy a druhy vodních zdrojů, 

objasní, jakými lidskými aktivitami lze tyto vodní 

zdroje znečistit 

 9.5  popisuje principy čistírny odpadních vod  

26.2  vysvětlí pojem umělý ekosystém, určí jeho vliv 

a význam vzhledem k ekologické zátěži pro přírodu  

27.3   definuje pojem krajina, určuje její rozmanitost, 

popisuje její vývoj 

27.3  určuje typy antropogenní krajiny 

 

  9.6  určuje jednotlivé typy a druhy vody, popisuje 

jak lze šetřit pitnou vodou, zná principy čistírny 

odpadních vod  

24.4  vysvětlí význam vzduchu pro život  

na Zemi, určuje zdroje znečištění  

12.2    vysvětlí vznik kyselých dešťů a určí jejich 

vliv na životní prostředí 

 

Tropický deštný prales – druhová  

rozmanitost, význam pro člověka 

Pole – způsoby hospodaření na nich  

 

Vodní zdroje – důležitost pro 

krajinnou ekologii, druhová odlišnost 

moří, jejich význam  

 

 

Lidské sídlo – umělý ekosystém  

 

 

Kulturní krajina – ovlivnění přírody  v 

průběhu vzniku civilizace po dnešek  

 

Voda – význam vody  

 

 

Ovzduší – čistota ovzduší u nás a ve  

světě  

 

 

 

 

 

P 24E – Ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 25E - Základní 

podmínky života  

 

 

 

 

 

 

Z – prales 

 

Z, Př, Pč –

zemědělství, pole, 

polní plodiny, 

botanika 

 

Z, Ch – voda 

 

 

 

 

Př – krajinná 

ekologie 

 

 

 

 

 

Z, Ch – vzduch 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět Ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Environmentální výchova, vzdělávání a 

osvěta 

Osmý – devátý Lucie Tvrzníková 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo  Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

� Žák: 

21.4  vysvětlí význam zemědělské půdy, popisuje 

ekosystém a jeho biodiverzitu  

17.4  pojmenuje základní polní plodiny  

21.3  objasní význam ochrany  

biologických druhů  

 

29.2  pojmenuje přírodní zdroje surovin v okolí, určí 

jejich výskyt a důležitost, určuje obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje energie, rozliší jejich význam  

22.1  třídí odpad, vysvětlí pojem recyklace, určí 

význam a vliv na životní prostředí  

21.4  vysvětlí vliv průmyslu na životní prostředí  

27.2  objasní význam ochrany kulturních  

památek 

28.2  popíše  přírodu v blízkém okolí  

28.2  určí příčiny a důsledky daného ekologického 

problému, možnosti a způsoby řešení  

22.2  objasní péči o své zdraví v rámci ŽP 

21.4  určí zásady bezpečného chování 

 

Ekologické zemědělství, půda -  zdroj 

výživy  

 

Ochrana biologických druhů  

ekosystémy  

 

Přírodní zdroje – surovinové a  

energetické, využívání energie 

 

 

Odpady  - druhotné suroviny  

 

Změny v krajině – vliv lidských aktivit, 

vztah člověka k prostředí  

 

Ekologické problémy  

 

Prostředí a zdraví – možnosti a 

ochrany zdraví  

 

P 26E - Lidské aktivity a 

problémy životního  

prostředí  

 

 

 

 

 

 

 

 

P 27E – Vztah člověka k 

prostředí 

 

Př, Z – 

zemědělství, půda 

 

 

 

 

Ch, Z, Př, Fy – 

energie, zdroje 

energie 

 

Ch- odpadové 

hospodářství 

 

Př, Ch, Ov – péče 

o životní prostředí 

a krajinu 

 

 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět Ročník zodpovídá 

Člověk a příroda Environmentální výchova, vzdělávání a 

osvěta 

Osmý – devátý Lucie Tvrzníková 
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ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  PRO ZÁKLADNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  ZPRACOVANÝ  PODLE RVP 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLY S ROZŠÍŘENOU  VÝUKOU  TĚLENÉ  VÝCHOVY, TEPLICE, NA STÍNADLECH 2386 

 

seznámena  ŠKOLSKÁ  RADA    

 

dne:   

 

podpis členů: 

                          …………………………………..                  ………………………………..               …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


