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II.  Charakteristika školy 
 

Naše škola je úplnou základní školou pro první až devátý ročník. Školu může tvořit 22 

tříd. Schválená kapacita školy je 495 žáků. Část budovy je pronajímána soukromé základní 

škole AMOS a Mateřské škole U Rybníka, Bruntál 

Součástí školy je školní družina s kapacitou 5 oddělení a 160 žáků. 

Další součástí je školní jídelna s kapacitou 600 strávníků. 

 

Kromě výše zmíněných dvaceti dvou kmenových tříd jsou součástí školy i následující 

odborné učebny: Učebna fyziky 

   Ateliér 

   Hudebna 

   Učebna chemie a přírodopisu 

   Cvičná kuchyňka 

   Školní dílna 

   Velká a malá tělocvična 

   Učebna cizích jazyků  

   Školní knihovna 

   Učebna výpočetní techniky 

      

 

Ke škole patří také venkovní prostory. Jedná se o malou zahradu, velkou zahradu, 

atrium a areál sportovišť. 

 

Technické vybavení školy moderními učebními pomůckami se v průběhu času mění a 

jeho konkrétní stav je každoročně aktualizován v příloze č. 1. 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

  Pedagogický sbor se skládá z následujících pracovníků a pracovnic: vedení školy, 

učitelé a učitelky, vychovatelky školní družiny, asistentky pedagoga. 

Skutečný stav pedagogického sboru (počet osob, přepočtený počet osob, 

kvalifikovanost výuky) se každoročně mění a je vždy obsažen v příloze č. 2. 

 

Mezinárodní spolupráce: 
Škola podporuje mezinárodní spolupráci s jinými školami jako jeden ze způsobů 

rozšiřování poznatků a prožitků nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. 

 

Škola podporuje mezinárodní spolupráci: spolupráce naší školy s polskou školou v Opole 

 

 

Vnitřní organizace školy 

 

První stupeň – je tvořen třídami prvního až pátého ročníku 

 

Druhý stupeň – je tvořen třídami šestého až devátého ročníku 

 



Školní družina – je tvořena třemi až pěti odděleními 

 

Školní jídelna 

 

Školní knihovna 

 

Vedení školy  Ředitel školy 

   Zástupkyně ředitele školy 

   Učitel pověřený vedením druhého stupně školy 

   Vedoucí školní družiny 

   Vedoucí školní jídelny 

   Koordinátorka inkluze 

 

Školská rada – je zřízena dle znění zákona  561/2004 Sb. Skládá se z šesti členů, po dvou ze 

zástupců rodičovské veřejnosti, zřizovatele a pedagogických pracovníků. 

 

 

Organizace, s nimiž škola spolupracuje: 

SVČ Bruntál 

MŠ U Rybníka  

MŠ Pionýrská 

Městský úřad Bruntál 

HZS Bruntál 

Městská knihovna Bruntál 

Open House Bruntál 

Policie ČR 

Hasiči města Bruntálu 

SOŠ Bruntál 

SPŠaOA Bruntál 

 

Spolupráce s rodiči 

 

Rodiče a zákonní zástupci žáků jsou pravidelně zváni do školy. Způsobem komunikace 

s pedagogy jsou pravidelné konzultace a nepravidelné akce pro rodiče a veřejnost. 

 

Pravidelné konzultace – probíhají pětkrát do roka. Jejich účelem je seznámit rodiče 

s výsledky výchovy a vzdělávání žáků a umožnit komunikaci s jednotlivými vyučujícími. 

Upřednostňujeme trojstranné konzultace učitel – rodič – žák. Rodičům jsou umožněny 

mimořádné konzultace s jednotlivými učiteli i mimo termíny konzultací. 

 

Škola OnLine – rodiče i žáci jsou informování o prospěchu a chování prostřednictvím 

elektronické žákovské knížky 

 

Mimořádné akce – akce tříd, ročníků, spaní ve škole, vánoční besídky, akce na ukončení 

školního roku a podobně. 

 

 

 

 



 

III. Charakteristika ŠVP 
 

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vychází ze 

schválené koncepce školy 

 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 
 

 

1. Kdo jsme, co chceme 

 

Jsme úplnou základní školou, umístěnou uprostřed sídlištní zástavby města Bruntálu.   

Našim základním úkolem je komplexní rozvoj kompetencí a osobností každého žáka bez 

rozdílu.  

 

Práce s dětmi – žáky školy – se zaměřuje na čtyři elementární prvky pedagogické práce: 

 

I. Učit se poznávat - osvojovat si vědomosti a dovednosti, učit se myslet 

   - rozvíjet v žácích další potřebu po vzdělávání, naučit je „učit se“ 

   - podporovat pozitivní vztah k učení a práci 

   - pracovat kriticky s informacemi a jejich zdroji 

- poskytnout takové základy znalostí cizího jazyka a informačních 

technologií, které odpovídají úrovni a schopnostem každého žáka a 

umožní mu jejich další rozvoj a praktické použití 

 

II. Učit se jednat - zodpovídat za své činy 

- být chopen řešit problémy, s nimiž se setká 

- být schopen tvořivě zasahovat do svého prostředí 

- osvojit si základní profesní dovednosti pro další život 

- učit se aplikovat nabyté vědomosti v praxi 

 

III. Učit se žít společně 

- ovládat komunikační dovednosti 

- naučit se práci v týmu 

- akceptovat názory jiných, ale být také schopen obhájit své názory 

- zvládat konflikty 

- pěstovat vzájemné porozumění 

 

IV. Učit se být  - být schopen přizpůsobit se změnám 

- orientovat se v běžném životě, být schopen kriticky sledovat dění 

kolem sebe 

- být vnímavý k sobě i lidem ve svém okolí 

- pochopit úzký vztah mezi svým životem a prostředím, v němž 

žijeme 

- rozvíjet samostatně svůj osobní potenciál dle svých možností a 

schopností 

- rozvíjet paměť, cit pro estetiku, fyzickou zdatnost, komunikační 

dovednosti 

- být schopen vlastního úsudku a osobní zodpovědnosti 



 

Uvedené prvky práce rozvíjíme v žácích rozvojem klíčových kompetencí žáka: 

 

1. Adaptace  

2. Učení 

3. Objevování 

4. Myšlení, uvažování 

5. komunikace 

6. Kooperace 

7. Práce 

 

 

2. Cesty, jak dosáhneme cílů 

 

a) pedagog – klíč ke vzdělání 

 

Prvním předpokladem pro dosažení výše uvedených cílů je kvalitní pedagogický 

pracovník. Každý pedagog je osobnost, která může ovlivnit rozvoj žákovy osobnosti. Učitel 

naší školy by měl být schopen: 

- vést žáky ke spoluzodpovědnosti za své vzdělání, k samostatnosti, 

ke spolupráci 

- neustále se vzdělávat, rozšiřovat své obzory, svou odbornost, své 

psychologické i didaktické schopnosti 

- být pro žáky osobním příkladem 

- projevovat dostatečné komunikační a týmové schopnosti pro práci 

v kolektivu 

- osvojovat si moderní metody výuky, včetně využití informačních 

technologií a prvků kritického myšlení a globální výchovy ve výuce 

- zvládat anglický jazyk na úrovni, která je mu dána a kterou 

potřebuje zvládat pro sovu práci i pro život 

- být důsledný, ale i empatický ve své práci s žáky a v komunikaci 

s rodiči 

 

Pedagog si hledá svou vlastní cestu a své vlastní tempo, jímž uvedených cílů dosáhne, 

stejně jako obsah, který těmto cílům dá. Jedná se o dlouhou a nikdy nekončící cestu pedagoga 

jeho profesním rozvojem, v němž mu musí být nápomocno vedení školy tak, aby umožňovalo 

profesní i osobní rozvoj jednotlivých pedagogů. 

 

Základními úkoly učitele jsou 

- vytvářet neohrožující a bezpečné prostředí pro všechny žáky bez 

rozdílu 

- umožnit žákovi výběr všude tam, kde je to možné 

- rozvíjet kompetence žáka 

- zajistit smysluplnost výuky 

- poskytnout žákovi zpětnou vazbu okamžitě nebo v co nejkratším 

časovém úseku 

- vytvářet obohacující prostředí ve škole, ve třídě 

- podporovat spolupráci víc než soutěž 

- poskytnout žákům přiměřený čas na práci 



- hledat s žáky souvislosti, vztahy, vazby mezi informacemi, ať už 

formou projektového vyučování nebo mezipředmětových vztahů 

b) Škola jako místo ke vzdělání 

 

Škola realizuje vlastní školní vzdělávací program, který vychází svým obsahem z této 

koncepce. Školní vzdělávací program je pro všechny pedagogy závazným dokumentem, 

veřejně přístupným v písemné podobě k dispozici přímo ve škole. 

Pedagogové realizují individuální přístup k žákům prací v menších skupinách tak, aby 

byla práce efektivní (anglický jazyk, německý jazyk, volitelné předměty) a také bezpečná 

(pracovní činnosti). 

Znalost a ovládání mateřského jazyka je potřebná všem žákům školy. Součástí jazykové 

výchovy je také výchova k vzájemné komunikaci, schopnost prezentovat vlastní myšlenky a 

obhájit svůj názor. Přesah českého jazyka do ostatních předmětů určuje tento předmět jako 

jeden z profilových předmětů společně s matematikou, která také prolíná mnoha předměty a 

dotýká se praktického života každého žáka a umožňuje rozvoj logického myšlení žáků. 

 

Ve škole vyučujeme anglický jazyk povinně od 1. ročníku. V 1. a 2. ročníku je časová 

dotace 1 hodina týdně, od 3. ročníku 3 hodiny týdně. V osmé a deváté třídě se vyučuje pak 

německý nebo ruský jazyk jako druhý cizí jazyk s časovou dotací 3 hodiny týdně.. 

Abychom podpořili seznámení žáků s reálnou potřebou znalosti cizího jazyka, nebojíme 

se zapojovat do mezinárodních projektů a mezinárodní spolupráce škol. Jak pedagogové, tak 

žáci poznávají jiné země Evropy a sami objevují potřebu znalosti cizího jazyka pro další život 

v Evropě. 

Klademe důraz na ekologickou výchovu formou školních i ročníkových projektů, exkurzí, 

mezipředmětových vazeb. Uvedené metody využíváme i pro zdůraznění evropské integrace 

České republiky. 

Pro rozvoj osobnosti žáků nevytváříme prostor jen v jednotlivých předmětech – je to natolik 

důležité téma, že jsme zavedli v šestých, sedmých a osmých třídách samostatný předmět – 

osobnostně sociální výchova, který je veden třídními učiteli. Třídního učitele vidíme nejen 

jako úředníka, dohlížejícího nad absencí žáků, ale hlavně a především jako osobu, formující a 

ovlivňující vztahy v kolektivu třídy a také postoje jednotlivých žáků. K tomu ale musí mít 

třídní učitel vytvořen dostatečný časový prostor. Právě osobnostně sociální výchova umožňuje 

třídnímu učiteli pracovat se třídou jako s kolektivem a ovlivňovat vazby, které se ve třídě 

mezi žáky vytvářejí. Současně ale je na učitele kladen velký úkol v neustálé potřebě vzdělávat 

se právě v oblasti psychologie a práce s týmem. 

Integrace předmětů formou projektů je jednou z významných možností, jak navést 

žáky od teoretických znalostí k jejich praktickému využití. Podporujeme a vyhledáváme 

jakékoliv formy projektové výuky – projekty třídní, ročníkové, meziročníkové, celoškolní. 

Tato forma práce klade velký důraz na schopnost učitelů vzájemně spolupracovat. 

Dnes je již nezbytností práce s informacemi, ať už využitím elektronických zdrojů, 

nebo kritickým přístupem ke zdrojům informací obecně. Proto využíváme ve všech 

předmětech a všech ročnících, kde je to možné a smysluplné, prvků kritického myšlení. 

Elektronické zdroje informací využíváme ve výuce jednotlivých předmětů, ale také jako 

samostatný předmět od páté do deváté třídy, kterým projde každý žák školy. 

Zdroje informací jsou nejen elektronické, ale i písemné. Mezi nejpoužívanější patří 

učebnice. Učebnice ovšem nejsou zdrojem jediným. Jejich využívání musí být efektivní a 

účelné. Učitel musí být pomocníkem, který žákům ukazuje cestu, jak informace vyhledat a 

zhodnotit jejich význam. 

 

 



 

 

c) Škola jako zázemí pro děti a komunikaci s rodiči 

 

Děti, které vzděláváme, nám jsou svěřeny rodiči a těm jsme zodpovědni v první řadě. 

Forma komunikace s rodiči je do jisté míry individuální záležitostí pedagoga, je však jeho 

úkolem vždy se snažit o pozitivní, ale důsledný a objektivní způsob informování a 

komunikace s rodiči. Pedagogové školy mají na mysli vytváření nových a obnovování 

původních vazeb v trojúhelníku učitel – žák-rodič. 

 

Předpokladem pro dobře fungující školu je bezpečné a neohrožující prostředí – jak pro 

žáky, tak pro pedagogy. Na tvorbě takového prostředí se musí podílet všichni, kdo jsou 

zainteresováni do vzdělávání dětí školy: vedení školy, pedagogové, nepedagogičtí 

zaměstnanci a také rodiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dle novely školského zákona č. 82/2015, § 16 odst. 9, vyhláška 27/2016 dochází ke změně 

terminologie tak, aby odpovídala právním předpisům 

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

Naše škola umožňuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků 

mimořádně nadaných. Žákům nabízíme individuální přístup v průběhu celého výchovně 

vzdělávacího procesu. Obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám, 

možnostem a diagnostikovaným poruchám či mimořádně nadaných dětí. Vzdělávání je na 

naší škole umožňováno inkluzí (začleňováním) do různorodého kolektivu běžných tříd ZŠ.   
1. ZABEZPEČENÍ VYUKY ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 

Do této části se zařazují žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (SPU) či 

poruchami chování (SPCH).  Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou: dyslexie, 

dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. Provázeny bývají hyperaktivitou (ADHD), případně 

hypoaktivitou (ADD), nesoustředěností, impulsivním jednáním, nerozvinutou pohybovou 

koordinací a dalšími příznaky z oblasti psychomotorické a mentální. Většinou se nejedná o 

jeden druh poruchy, vzájemně se s nimi prolínají obtíže, spojené s tímto omezením. 

V průběhu trvání vykazují u každého jedince jinou intenzitu. 

 
2. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Tělesným postižením se myslí postižení tělesné, zrakové, sluchové, mentální, s autismem, 

vadami řeči, souběžně postiženými více vadami. 

Žáci s těmito postiženími potřebují individuální péči i přístup. Proto se na jejich integraci do 

běžných tříd zpracovávají tzv. „doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními potřebami“. 

Toto opatření vydává PPP či SPC. Podmínky pro výuku konzultuje s kmenovou školou a 

zákonnými zástupci žáka. Doporučení obsahuje: 

 Popis vzdělávacích potřeb 

 Popis všech zvolených podpůrných opatření, včetně IVP 

 Doporučení k poskytnutí asistenta (je-li nutné) 

 Vymezení pomůcek, učebnic vhodné ke vzdělávání 

Podpůrná opatření je škola povinna realizovat do 4 měsíců ode dne jejich nastavení od ŠPZ. 

Pokud škola nemůže vzdělávání realizovat, je povinna zajistit žákovi náhradní řešení. 

 
3. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 

Při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí, je hlavním problémem nedostatečná 

znalost českého jazyka. Největší pozornost je tedy věnovaná k jeho osvojení, postupné 

seznamování s kulturními zvyklostmi a tradicemi. Cílem integrace žáků z kulturně odlišného 

a sociálního prostředí je vytvářet příznivé klima a podmínky ve třídách, nutných pro 

osvojování základních informací. V případě potřeby bude žákovi vypracován IVP žáka, který 

mu osvojování nových poznatků. Individuální vzdělávací plány jsou zpracovány na základě 

školního vzdělávacího programu a vycházejí ze specifických vzdělávacích potřeb žáků. 

Upravují obsah, formy a podmínky vzdělávání. 

 
4. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

Mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něž je třeba reagovat                  

a vytvářet pro ně vhodné podmínky pro rozvoj jeho intelektu a osobnosti. Mimořádně nadaný 

žák může disponovat jedním, ale i několika druhy nadání. Při zjišťování mimořádného nadání 

žáků škola úzce spolupracuje s poradenským pracovištěm (PPP) a se souhlasem zákonných 



zástupců žáka. Na základě závěrů odborného vyšetření poradenského pracoviště spolu 

s učiteli, rodiči a žákem je vypracován a realizován IVP. 

Mimořádně nadaní žáci mohou: 

 Na základě komisionální zkoušky být přeřazeni do vyššího ročníku  

 Může jim být nabídnut přestup ze ZŠ na víceleté gymnázium 

 V rámci výuky učitel připravuje práci odpovídající úrovni předpokladů a schopností žáka 

 Individuálně navštěvovat výuku ve vyšších ročnících 

 Zapojovat se do různých rozsáhlejších projektů školy 

 Řešit specifické úkoly, odpovídající jeho intelektu 

 Pracovat v diferenciované skupině 

 Zahájit povinnou školní docházku již před dosažením šesti let věku 

 

 
 Minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření jsou upravené očekávané výstupy, které jsou obvykle na nižší úrovni  
než odpovídající očekávané výstupy daného vzdělávacího oboru. Minimální výstupy budou 
upravovány na základě doporučení ŠPZ  (PPP, SPC Bruntál, SPC Ostrava) v IVP (individuálním 
vzdělávacím plánu). Vzhledem k rozdílným zvláštnostem a individuálním potřebám dětí, 
budou v IVP přesně stanoveny kritéria minimálních výstupů, které dítě musí zvládnout.  

 V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. se výstupy minimální doporučené úrovně využijí  
v případě podpůrných opatření třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením.  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 









 
 

 

 

 

 
Kompetence učení 



 

 žák je schopen učit se samostatně-organizovat a řídit si vlastní učení 

 vyhledává a zpracovává informace potřebné k učení 

 používá různou literaturu (encyklopedie, slovníky, odbornou literaturu i uměleckou 

literaturu...) 

 dokáže se soustředit v procesu učení 

 plánuje si své učení 

 výstižně formuluje a sděluje své myšlenky, city, prožitky… 

 je schopen aplikovat základní názvosloví při pohybové a pracovní činnosti 

 je schopen zvolit vhodnou pohybovou aktivitu s ohledem na věk a fyziologické  

parametry žáka 

 je schopen cíleně plánovat a organizovat své pohybové + pracovní aktivity s využitím 

vhodných metod či strategií 

 projevuje zájem o získávání dalších informací v návaznosti na výsledky vědeckých 

výzkumů a začleňuje je do každodenní praxe 

 úroveň svých pracovních a pohybových schopností a dovedností vyhodnocuje  a na 

základě výsledků plánuje další činnosti 

 vyhledává a třídí informace, používá internet, literaturu, výukové programy a nové 

poznatky vědy, dokáže je efektivně a systematicky využít ve výuce i praktickém 

životě 

 na základě obecně získaných poznatků si vytváří komplexní pohled na svět – na 

přírodně společenské jevy 

 dokáže provádět samostatné pozorování, pokusy a získané výsledky kriticky posuzuje, 

srovnává, vyhodnocuje, diskutuje o nich, aby je mohl využít v budoucnosti 

 má rozvinuté schopnosti abstraktního a logického myšlení, umí pracovat s vhodnými 

problémovými úkoly, logickými úlohami, matematickými hádankami, kvízy, rébusy. 

 používá matematické nástroje (početní operace, algoritmy, metody řešení úloh). 

 umí řešit úlohy z reálného života a praxe. 

 zhodnotí, porovnává své výsledky a diskutuje o nich. 

 umí reprodukovat, napodobovat, analyzovat umělecký materiál, porovnávat, 

pozorovat, naslouchat, experimentovat 

 zdokonaluje své schopnosti a dovednosti různými metodami učení 

 uplatňuje všeobecné povědomí o umění a kultuře 

 rozliší uměleckou hodnotu věcí kolem sebe 

 umí řešit úlohy s ekologickou problematikou.,  zná základy environmentální výchovy 

 je přesvědčen, že vzdělávání obohacuje jeho duševní život 

 uplatňuje znalosti v potřebách běžného života ( zpětná vazba) 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 rozpozná problém a umí ho pojmenovat 

 vyhledává informace vhodné k řešení problémů 

 je ochoten podílet se na řešení problémů, je schopen rozlišit příčiny jeho vzniku  a na 

základě vlastního úsudku a zkušeností plánuje způsob jeho řešení 

 na základě využití literatury a médií nachází informace vedoucí k řešení problému,  

aplikuje je a následně vyhodnocuje míru naplnění, v případě nedosažení cíle hledá  

jinou variantu řešení 

 je schopen samostatně diagnostikovat a vyhodnocovat úroveň svých dovedností 



 je schopen obhajoby svého rozhodnutí a nese za něj zodpovědnost 

 k řešení přírodovědných problémů využívá logické a empirické postupy 

 dokáže obhájit svůj názor a postupy řešení, ale i přijmout jiné názory, hájí si své řešení 

pomocí argumentů 

 samostatně uvažuje a řeší problémy vycházející z reálného života. 

 umí nalézat různé varianty řešení zadaných úloh. 

 provádí rozbor úkolu (problému), tvoří plán řešení, odhaduje, volí správný postup, 

vyhodnocuje správnost výsledku. 

 vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a ověřuje je 

 je schopen navrhnout postup 

 dokáže si vybrat z možností 

 ovládá umění tolerance 

 umí přijmout jiný názor 

 je schopen naslouchat 

 objevuje a obhajuje různé způsoby řešení 

  v případě nedosažení cíle hledá jiné možné řešení 

 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

 aktivně naslouchá druhým 

 klade vhodné otázky 

 jeho písemný projev je přehledný 

 používá správně písemnou komunikaci (dopis, email,…) 

 ústní projev je kultivovaný a výstižný 

 se orientuje v informačních zdrojích o pohybových a pracovních aktivitách 

 využívá nových poznatků k rozvoji svých schopností a dovedností 

 rozumí různých druhům a typům pracovních postupů a dovedností    a využívá je při 

své další seberealizaci 

 nově získané znalosti, vědomosti a dovednosti předává dál svým vrstevníkům  a 

společně o tom diskutují 

 z hlediska získaných poznatků dokáže vhodně argumentovat, v diskusi obhajuje svůj 

názor, ale naslouchá i názorům druhých 

 získané poznatky přírodních věd dokáže využívat nejnovějších informačních a 

komunikačních prostředků 

 využívá informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a 

spolupráci s ostatními. 

 užívá matematického jazyka včetně matematické symboliky. 

 pracuje s grafy, tabulkami, diagramy. 

 umí se asertivně chovat 

 uznává hodnoty a kvality svoje a jiných 

 umí vyjádřit a obhájit vlastní názor vhodnými prostředky 

 umí projevovat úctu 

 dokáže se vhodným způsobem zapojit do diskuse 

 rozumí obrazovému materiálu 

 ovládá základní komunikační dovednosti (ocenění, požádat, nabídnout, přijmout, 

poskytnout-např. pomoc) 



 

Kompetence sociální a personální 

 

 při práci ve skupině je aktivní 

 pomáhá druhým 

 pokud je potřeba umí požádat o pomoc nebo ji nabídnout 

 oceňuje druhé 

 je schopen týmové práce a aktivně se podílí na přípravě pravidel pro zefektivnění 

dílčích činností 

 zodpovědně přijímá svou roli ke zkvalitnění výsledku společné práce 

 je ohleduplný, přijímá názory druhých a respektuje je, je vždy zodpovědný nejen za 

své zdraví, ale i za zdraví svých spolužáků (fair play) 

 dbá na budování vzájemné důvěry a vhodnými postupy podporuje zvyšování   

sebedůvěry a sebeúcty své a ostatních 

 dokáže spolupracovat ve skupině a podílí se na kvalitní práci celé skupiny 

 respektuje názory jiných a odlišným  

 vybírá si správného spolupracovníka 

 je schopen sebereflexe 

 respektuje jinou tradici a kulturu 

 je schopen sociálního  cítění 

 vyhodnocuje získané informace, pro svůj další vývoj 

 podílí se na vytvoření příjemné pracovní atmosféry 

 

Kompetence občanské 

 

 dokáže se rozhodnout a je za své rozhodnutí zodpovědný 

 váží si druhých, respektuje je  

 dodržuje domluvená a daná pravidla 

 je po ukončení základního vzdělávání schopen se plnohodnotně zařadit do občanského 

života 

 řídit se pravidly společenského soužití 

 chová se zodpovědně vůči okolí 

 má vypěstovanou vlastní hrdost k tradici, umění a aktivně se zapojuje   do kulturního 

dění, pracovních a sportovních aktivit 

 chrání své zdraví, bezpečnost sebe i ostatních, včetně životního prostředí 

 chápe společenské, přírodní zákonitosti, zákony a společenské normy a tyto 

zákonitosti uplatňuje ve svém chování a jednání 

 odpovědně se rozhoduje podle dané situace, dokáže dle svých možností poskytnout 

účinnou pomoc, chová se zodpovědně v krizových situacích 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

 chová se zodpovědně v krizových situacích a poskytuje pomoc ostatním dle svých 

možností. 

 odmítá násilí a hrubé zacházení 

 respektuje práva a povinnosti 

 uznává zákony a normy (ve společnosti, v hudbě) 

 chápe důležitost kulturního rozvoje společnosti 



 respektuje zákony 

 uznává folklór, alternativní proudy, … 

 uznává kulturní dědictví, ochranu kulturních památek, architekturu 

 chápe důležitost podpory umění, vytváření kulturních hodnot 

 chápe, že je součástí přírody a společnosti, uvědomuje si svá práva a hlavně své 

povinnosti 

 

Kompetence pracovní 

 

 dodržuje domluvená pravidla pro práci 

 plní zadaný úkol 

 práci zodpovědně dokončí 

 dodržuje předepsaná pravidla při práci a cvičení a zvládá adaptaci na nové pracovní 

podmínky 

 bezpečně používá nástroje, vybavení a nářadí při cvičení a při práci s materiály 

 práci a činnost promýšlí s výhledem na budoucí zařazení do života 

 čerpá ze znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje 

 je schopen profesního zaměření 

 má zodpovědný přístup k zadaným úkolům a umí  dovést práci do konce. 

 zvládá základní pracovní činnosti (práci s různými materiály) při tvorbě a modelování 

různých matematických situací. 

 dbá na ochranu svého zdraví i zdraví jiných i ochrany životního prostředí 

 vybírá vhodné pracovní nástroje 

 uznává a je schopen vytvořit pravidla, postup práce 

 sebevzdělává se 

 je iniciativní  

 je schopen odhadnout vlastní schopnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní školu 

 
Poznámky k ŠVP  

 

1. stupeň:  

 
Český jazyk     3 složky  - Komunikační a slohová  

- Jazyková 

- Literární  

 

Anglický jazyk   Od 1. ročníku vyučován jako povinný předmět. 

 

Matematika    2 složky  -  Matematika 

- Geometrie 

 

Prvouka  1. – 3. ročník  - zařazena časová dotace 1 hod. předmětu Praktické činnosti.    

 

 

Tělesná výchova  - zařazen plavecký výcvik v 1. – 3. ročníku dle podmínek 

Plavecké školy v Bruntále.  

    

Praktické činnosti  -  předmět Praktické činnosti nebude vyučován samostatně v 1. -3. 

ročníku. Časová dotace 1 h/týdně bude zařazena do předmětu Prvouka v 1. – 3. ročníku. 

Výuka Praktických činností se řídí učebním plánem těchto předmětů – viz plán učiva, psáno 

tučně. Časová dotace může být rozmělněna do těchto předmětů tak, aby byla splněna  

1hod./týdně. Zapsáno v třídní knize v rámci daného předmětu  (Prv).  

    

 

2. stupeň: 
 

Osobnostní a sociální výchova – se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 7. ročníku. 

Vyučujícím je třídní učitel, který se zaměřuje na práci s třídním kolektivem, vytvářením 

pozitivních vztahů mezi žáky 

 

Praktické činnosti – v šestém, sedmém a osmém ročníku se vyučuje s hodinovou dotací 1 

hodina 

 

Anglický jazyk – v sedmém, osmém a devátém ročníku je výuka dělena podle úrovně 

znalostí a komunikačních dovedností žáků 

 

Výuka ve skupinách v následujících předmětech        

 Anglický jazyk 

 Druhý cizí jazyk 

 Praktické činnosti 

 Volitelné předměty 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: Český jazyk – 1. stupeň 

 

Charakteristika předmětu 

Předmět se vyučuje ve všech ročnících nižšího stupně, časová dotace dle tabulky podle 

časových dotací pro první stupeň. 

Psaní je součásti komunikační a slohové výchovy, realizuje se většinou v menších časových 

úsecích. 

Dramatická výchova vhodně rozvíjí verbální a neverbální komunikaci 

 

Obsahem předmětu je: 

- rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku a literatuře 

- osvojovat si jazyk jako prostředek k získávání a předávání informací 

- naučit žáky rozlišovat zvukovou a grafickou podobu slova 

- rozšiřovat slovní zásobu a seznamovat se s tvaroslovím, skladbou a pravopisem 

- učit se vnímat a chápat různá jazyková sdělení i literární texty 

- získávat a rozvíjet své čtenářské dovednosti, získávat sebedůvěru při vystupování 

na veřejnosti 

 

Výuka probíhá v kmenových třídách. 

Vedle frontálního vyučování je praktikována výuka kooperativní, projektová a individuální. 

Výuka je doplňována besedami, návštěvou knihoven, divadel a kin. 

Jsou využívány audionosiče, literární časopisy, knihy ze školní knihovny a kopie textů dle 

výběru učitele. 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: Český jazyk – 2. stupeň 

 

Charakteristika předmětu: 

 

 Vzdělávací oblast předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost 

je rozdělen do tří složek: Jazyková výchova 

        Komunikační a slohová výchova 

        Literární výchova 

Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 

 Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 8. ročníku 

– 4 hodiny týdně, v 9.ročníku 5 hodin týdně 

 Výuka probíhá v kmenových třídách za použití všech vyučovacích pomůcek, které má 

škola k dispozici (audio-vizuální techniky, zvukové nahrávky, knih ze školní knihovny, 

výukových PC programů…) 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na: 

- rozvíjení kultivovaného ústního a písemného projevu 

- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů 

- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 

- vytváření reakcí a pocitů žáků 

- pochopení role v různých komunikačních situacích 

- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama 

- využívání různých zdrojů informací (encyklopedie, bibliografie, internet, slovníky) 

 

Při výuce se používají různé formy a metody práce podle charakteru učiva: 

- frontální výuka (pracovní sešity, obrazový materiál) 

- skupinová práce, práce ve dvojicích (pracovní listy, časopisy, slovníky, 

encyklopedie…) 

- besedy v knihovně, divadelní a filmová představení, práce s internetem 

- metody kritického myšlení 























 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: Cizí jazyk  

 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah předmětu: 

- přispívá k chápání národů  

- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa 

- snižuje jazykové bariéry 

- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice národů anglicky mluvících zemí 

- prohlubuje mezinárodní porozumění 

 

Formy realizace: 

- vyučovací hodina – práce ve dvojicích a ve skupinách, dialog, výklad, poslech, 

četba, reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, 

práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, dramatizace, zpěv, výukové 

programy na PC 

- příležitostné akce – výjezdy do zahraničí, mezinárodní projekty  

- výuka probíhá ve skupinách 

 

Časová dotace: 

- cizí jazyk - 1 hodina týdně (1. a 2. ročník) 

- cizí jazyk - 3 hodiny týdně (3. – 9. ročník) 

- další cizí jazyk - 3 hodiny týdně (8. – 9. ročník) 

 

 

 

 

 

 

 

 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: Německý jazyk 

 

 

Charakteristika předmětu: 

 

Předmět německý jazyk je vyučován v 8. až 9. ročníku. 

 

Výuka probíhá za použití výukových pomůcek, které má škola k dispozici (audio-

vizuální technika, zvukové nahrávky, výukové programy PC, doplňkové texty, různé typy 

slovníků, apod.), v kmenových třídách a v jazykové učebně. 

  

Výuka je zaměřena na zvládnutí komunikativních dovedností, proto je kladen důraz na 

dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev.  Žáci se také 

seznámí s kulturou a reáliemi německy mluvících zemí. Písemný projev je zaměřen na 

zvládnutí jednoduchých sdělení za použití základních gramatických struktur a vět.  

 

Při vyučování využíváme různých forem a metod práce: 

 frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva) 

 skupinové práce 

 práce ve dvojicích (procvičování, opakování)  

 používání internetu ve výuce, výukové programy 

 práce se slovníky 

 práce s texty 

 

                                                                        

                                                                               

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: Ruský jazyk 

 

 

Charakteristika předmětu: 

 

Předmět ruský jazyk je vyučován v 8. a 9. ročníku. 

 

Výuka probíhá za použití výukových pomůcek, které má škola k dispozici (audio-

vizuální technika, zvukové nahrávky, doplňkové texty, různé typy slovníků, apod.), 

v kmenových třídách a v jazykové učebně. 

  

Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků v oblasti všech 

řečových dovedností, v počáteční fázi pak zejména na rozvíjení dovednosti poslechu 

s porozuměním ústního vyjadřování, proto je kladen důraz na dialogy, čtení s porozuměním, 

poslech s porozuměním, samostatný ústní projev.  Žáci se také seznámí s kulturou a reáliemi 

dané země. Písemný projev je zaměřen na zvládnutí techniky psaní, jednoduchých sdělení za 

použití základních gramatických struktur a vět.  

 

Při vyučování využíváme různých forem a metod práce: 

 frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva) 

 skupinové práce 

 práce ve dvojicích (procvičování, opakování)  

 používání internetu ve výuce 

 práce se slovníky 

 práce s texty 

 

                                                                        

                                                                               

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Předmět: Matematika – 1. stupeň 

 

Charakteristika předmětu: 

Předmět se vyučuje v 1. – 5. ročníku, časová dotace dle tabulky časových dotací pro 1. stupeň. 

 

Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost 

uvažovat. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat a vytvářet 

různé situace. Žáci se učí svojí prací kontrolovat, srovnávat, učí se sebedůvěře. Vyjadřují 

výsledky svého pozorování. 

 

Struktura látky: 

- Provádění početních výkonů s přirozenými čísly, desetinnými čísly a zlomky 

(paměťově i písemně). Při řešení složitějších úloh používají kalkulačku. 

- Řešení úloh z praxe s užitím početních výkonů. 

- Provádění odhadů výsledků, řešení, posouzení jejich reálnosti, zaokrouhlování. 

- Čtení jednoduchých statistických tabulek a diagramů. 

- Určování a znázorňování geometrických útvarů, modelování reálných situací, osová 

souměrnost. 

- Rozvíjení logického myšlení, aplikace vědomostí v praxi. 

- Využití vědomostí a jejich zdokonalení na PC. 

 

Výuka probíhá v kmenových třídách a také ve specializovaných učebnách PC. V 1. – 3. 

ročníku se vyučuje v tématických blocích, za využití metod kritického myšlení. 

 

Matematika na prvním stupni je založena na přirozené touze mladšího školního věku 

pozorovat, poznávat, porovnávat situace ve svém okolí, počítat předměty a kreslit porovnané 

nebo poznané situace. 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Předmět: Matematika – 2. stupeň 

 

Charakteristika předmětu: 

 

Vyučovací předmět matematika na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na 

předmět matematika na 1. stupni.  

 

Vzdělávací obsah předmětu zahrnuje čtyři tematické okruhy: 

 Číslo a proměnná 

 Závislosti, vztahy a práce s daty 

 Geometrie v rovině a v prostoru 

 Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 

V 6. a 7. ročníku jsou vyučovány 4 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 5 hodin týdně.  

 

Žáci v jednotlivých skupinách jsou vedeni k zvládnutí základních dovedností a 

početních operací tak, aby splnili potřebné výstupy, učivo je procvičováno na jednoduchých 

příkladech, kde upřednostňujeme úsudek a logické myšlení. Takovou výukou dosáhneme 

toho, že žáci pociťují úspěch a jsou kladně motivováni k dalšímu učení.  

 

Na žáky, kteří se chtějí více zabývat matematikou a budou ji ve větší míře potřebovat 

k dalšímu studiu, jsou kladeny větší nároky z hlediska probíraného učiva a očekávaných 

výstupů a podle podmínek je do výuky zařazováno rozšiřující učivo odpovídající 2. stupni. 

 

Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností žáků, klade důraz na porozumění základních 

myšlenkových postupů a pojmů matematiky a jejich vzájemný vztah. Metody práce jsou 

zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách, 

sebekontrolu, didaktické hry, počtářské soutěže a mezipředmětové vztahy. Výchovné a 

vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí. 

 

 

 

 

 

 

















 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Předmět: Informatika 

 

 

Charakteristika předmětu: 

 

- předmět se vyučuje v pátém až osmém ročníku, časová dotace dle tabulky časových 

dotací pro 1. a 2. stupeň (1 hodina týdně) 

- obsahově zaměřen na informační a komunikační technologie 

 

Struktura látky: 

 operační systém – Windows 

 počítačová grafika (vektorová, rastrová) 

 práce v textovém editoru 

 práce v tabulkovém editoru 

 internet – zdroj informací 

 3D tisk 

 Práce v Power Pointu 

 ovládání klávesnice hmatovou metodou 

 

- výuka je zaměřena na praktické zvládnutí uživatelských dovedností, je doplněna 

základními teoretickými poznatky 

- práce na počítači je součástí školních projektových dnů a naukových soutěží (např. 

Zlatokopové) 

- v jednotlivých ročnících se uskutečňují krátkodobé i dlouhodobé projekty, kde si žáci 

upevní získané dovednosti 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

  

 

 



Školní vzdělávací program pro základní školu 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Předmět: Prvouka 

 

Charakteristika předmětu: 

 

- předmět se vyučuje v 1. – 3. ročníku, časová dotace dle tabulky časových dotací pro 1. 

stupeň 

- je to integrovaný vyučovací předmět, který obsahuje vzdělávací obory Člověk a jeho 

svět a Člověk a svět práce 

- výuka probíhá v kmenových třídách, formy výuky: frontální, skupinová 

- obsahem předmětu jsou témata týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, 

kultury, techniky a zdraví 

- cílem je - vytvářet ohleduplný vztah k přírodě a kulturním výtvorům  

                   -  poznávat a tolerovat rozdíly mezi lidmi 

                   - uplatňovat obecná pravidla soužití 

                   - samostatně jednat a vystupovat 

                   - orientovat se ve světě informací 

                   - vytvářet pracovní návyky 

                   - dbát o bezpečnost a zdraví sebe i druhých 

                   - rozvíjení tvořivosti a manuální zručnosti 

                   - práce s různými materiály 

                   - osvojování si plánování, organizace a hodnocení práce 

- výuka je doplňována vycházkami, exkurzemi a projekty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Předmět: Přírodověda 

 

Charakteristika předmětu: 

 

- Předmět je vyučován ve 4. a 5.ročníku dle časové dotace 

- žáci se učí seznamovat se Zemí jako součástí sluneční soustavy, vznikem a rozvojem 

života na ní, jejím významem pro člověka i lidstvo, 

- poznávání rozmanitostí i proměnlivostí živé i neživé přírody svého regionu a celé 

vlasti 

- vyhledávání informací a důkazů o proměnách přírody, využívání a hodnocení 

pozorování a záznamů žáků, 

- žáci sledují vliv lidské činnosti na přírodu, hledají možnosti, jak ve svém věku přispět 

k ochraně přírody a životního prostředí, 

- poznávání jak se člověk vyvíjí a mění od narození až k dospělosti, co je pro člověka 

vhodné, a co nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy i mezilidských 

vztahů, 

- učí se základy o zdraví a nemocech, prevenci i první pomoci v různých životních 

situacích, 

- žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. 

 

Vzdělávání v daném předmětu směřuje k těmto cílům: 

- pochopení přírodních zákonitostí, vztahů a pojmů, 

- aplikaci v každodenním životě, ekologické aktivity, ochrana přírody, 

- rozvíjení samostatnosti pozorování na základě přírodních zákonitostí, 

- sebekontrola vlastních postupů, 

- řešení nestandardních úkolů – referáty, herbáře, sbírky. 

 

 

 

 





 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Předmět: Vlastivěda 

 

Charakteristika předmětu: 

 

- Předmět je vyučován ve 4. a 5.ročníku dle časové dotace 

- vlastivěda je založena na aktivní činnosti žáků, 

- využití zkušeností a poznatků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, 

škole, obci a nejbližším okolí, 

- prohlubuje porozumění historickým a politickým událostem, které ovlivnily vývoj 

České republiky, Evropy i světa, 

- vede žáky k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod, 

- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, vede 

k uvědomování si odlišnosti lidí, názorů, kultur a přístupů k řešení problémů, 

- žáci se učí sami vyhledávat informace, třídit je, zvolit si svůj postup, umět vyjádřit 

svůj názor, předat své poznatky spolužákům, a umět je použít v praxi. 

 

Vzdělávání v daném předmětu směřuje k těmto cílům: 

- pochopení historických událostí, 

- orientace v časové posloupnosti, 

- aplikace poznatků v každodenním životě, 

- rozvíjení logického myšlení, 

- řešení složitých situací, 

- uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Předmět:  Dějepis 

 

Charakteristika předmětu: 

 

  -     přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti  

- jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince, uchování kontinuity 

historické paměti, zejména ve smyslu předávání historické zkušenosti  

- zprostředkovává poznávání dějů, událostí a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily 

vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti  

- významně je uplatňován zřetel k základním hodnotám evropské civilizace   

- jsou rozvíjeny takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům 

lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů 

- vede žáky k poznání, že historie neznamená uzavřenou minulost, není shlukem faktů a 

definitivních závěrů, ale kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti 

ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti  

- obecné historické jevy konkretizuje prostřednictvím zařazování dějin regionálních a 

místních. 

 

Předmět dějepis je součástí vzdělávacího oboru Člověk a společnost, vyučuje se ve všech 

ročnících druhého stupně v dotaci 2 hodiny týdně. Výuka českých dějin navazuje na znalosti a 

dovednosti osvojené ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět.  

 

Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a mají přímou 

vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu 

zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda. 

 

- výuka probíhá ve třídách 

- je doplněna exkurzemi, besedami, historickými vycházkami, … 

- v jednotlivých ročnících se uskutečňují projekty 

- dějepisná témata jsou součástí školních projektových dnů 





 
 

 

  

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Předmět: Výchova k občanství 

 
 

Charakteristika předmětu: 

 

- předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

- vyučuje se jako samostatný předmět v  6., 7. a 9. ročníku s dotací 1 vyučovací hodiny 

týdně.  

- seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, 

činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení 

jednotlivců do občanského života 

-  zaměřuje se na formování osobnosti žáků po stránce mravní, citové a volní tak, aby 

jejich začleňování do společenských vztahů bylo co nejúspěšnější  

- důraz klademe na formování vlastního názoru za předpokladu respektování pravidel 

společenského soužití 

- výuka směřuje k sebepoznávání a poznávání osobností druhých lidí, rozvíjení 

občanského a právního vědomí žáků, orientaci v sociální realitě 

- objasňuje principy existence a fungování demokratické společnosti a přispívá k 

formování sociálních dovedností a postojů důležitých v občanském životě 

- cílem je naučit děti správně komunikovat, řešit konflikty, bránit se manipulaci a vést je 

ke zdravému životnímu stylu, dítě s těmito dovednostmi je méně ohroženo rozvojem 

drogové závislosti, ale i ostatními sociálně patologickými jevy 

-  součástí vzdělávání je prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů, 

výchova k toleranci, respektování lidských práv a k prosazování rovnoprávnosti mužů a 

žen, výchova k úctě a ochraně přírodního prostředí a kulturních hodnot 

- rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i 

občanskou odpovědnost a rozvíjí zájem o veřejné záležitosti 

 

 

 

 

 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Osobnostní a sociální výchova 

Předmět: Osobnostní a sociální výchova 

 

 
Charakteristika předmětu: 

 

 Předmět Osobnostní a sociální výchova je vyučován v 6. až 8. ročníku v rozsahu 1 

hodiny týdně.    

 

OSV rozvíjí v žácích osobnostní, morální a sociálních dovednosti a postoje a prolíná 

všemi vzdělávacími oblastmi. V rámci osobnostních dovedností napomáhá žákům v oblasti 

sebepoznání a sebereflexe. V oblasti morální získávají žáci cenné zkušenosti pro rozhodování, 

vytvářejí si vlastní postoje a hodnoty. To vše mají možnost aplikovat v rámci řešení problémů 

modelových situací. Sociální dovednosti jsou úzce spjaty s komunikací. Žáci se učí vzájemné 

kooperaci, vytvářet podmínky pro týmovou práci, učí se řešit konflikty a v neposlední řadě 

rozvíjí schopnost empatie.  

 

Význam OSV spočívá v tom, že napomáhá k hledání si své vlastní cesty, ke 

spokojenému životu a kvalitním mezilidským vztahům.  

 

Přínosem je rozvoj komunikace, zkvalitnění vztahů ve třídě i mimo ni, získávání 

sociálních dovedností pro řešení různých situací.  

 

Výuka je zaměřena hlavně na praktické dovednosti, je propojena se životem žáků, 

využívání osobních zkušeností každodenního života, řešení konkrétních problémů a situací.  

 

Základní metodou jsou modelové aktivity a jejich reflexe. Specifikem tohoto předmětu 

je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím i 

běžné životní situace.  

 
 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Předmět: Fyzika 

 
 

Charakteristika předmětu: 

 

- předmět se vyučuje v šestém až devátém ročníku, časová dotace dle tabulky časových 

dotací pro 2. stupeň 

- předmět je obsahově zaměřen na přírodovědnou oblast 

- výuka probíhá ve třídách, dělení na skupiny může probíhat při některých frontálních 

pokusech a laboratorních pracích 

 

Struktura látky: 

 látky a tělesa, jejich vlastnosti  

 fyzikální veličiny a jejich měření 

 pohyb těles, síly 

 elektromagnetické, světelné a zvukové děje 

 přeměny a přenos energie 

 vesmír 

 

- fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti si žáci osvojují především na základě 

pozorování, měření a experimentování 

- žáci se učí porozumět fyzikálním jevům a procesům, které se vyskytují v přírodě, 

v běžném životě i technice 

- při výuce si žáci osvojují prvky základních metod práce, jako je pozorování, měření, 

zpracování získaných údajů, jejich hodnocení a vyvozování závěrů z těchto údajů  

- výuka je doplněna exkurzemi s fyzikální tématikou  

- žáci se mohou zúčastnit fyzikálních soutěží, např. Archimédiáda, fyzikální olympiáda 

a fyzliga 

 

 

 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Předmět: Chemie 

 
 

Charakteristika předmětu: 

 

- předmět se vyučuje v osmém a devátém ročníku, časová dotace dle tabulky časových 

dotací pro 2. stupeň 

- obsahově zaměřen na přírodovědnou oblast 

- výuka probíhá ve třídách, dělení na skupiny může probíhat při některých frontálních 

pokusech 

 

Struktura látky: 

 anorganická a obecná chemie 

 organická chemie 

 základy biochemie 

 základy chemické kinetiky a termochemie 

 chemie životního prostředí 

 chemické výroby 

 

- teoretická látka je doplněna chemickými experimenty: demonstračními (realizuje 

učitel), demonstračními žákovskými (realizuje žák nebo skupina žáků jako ukázku), 

frontálními (realizují jednotliví žáci nebo skupiny žáků) 

- v jednotlivých ročnících se uskutečňují dlouhodobé projekty 

- výuka je doplněna exkurzemi, besedami 

- chemická témata jsou součástí školních projektových dnů 

 

 

 

 

 

 

 



 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Předmět: Přírodopis 

 

Charakteristika předmětu: 

 

- vyučuje se v 6. – 9. ročníku podle časových dotací pro druhý stupeň ZŠ 

 

Obsahové zaměření:   

 obecná biologie a genetika 

 biologie hub a rostlin 

 biologie živočichů 

 biologie člověka  

 neživá příroda a základy ekologie 

 praktické poznávání přírody   

 

Struktura učiva: dle RVP pro jednotlivé ročníky 

 

- teoretická část je vhodně doplněna praktickými činnostmi (poznávání jednotlivých druhů 

mechorostů, kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin; zásady první 

pomoci; práce s mikroskopem) 

- v jednotlivých ročnících se provádí i dlouhodobé projekty (pozorování lupou a 

mikroskopem, založení herbáře, popř. jednoduché rozčlenění rostlin a živočichů, ochrana 

přírody) 

- výuka je doplněna vhodnými exkurzemi s přírodopisným zaměřením (lesní školka, 

ekofarma aj.) 

- přírodopisná témata jsou součástí projektu pořádaných školou 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

  

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Předmět: Zeměpis 

 

Charakteristika předmětu: 

 

 Výuka zeměpisu navazuje na předměty 1. stupně prvouku a vlastivědu. 

 

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku 2. stupně s časovou 

dotací  dle tabulky časových dotací pro 2. stupeň 

 

Výuka probíhá formou 45 minutových vyučovacích hodin v odborné učebně. 

V jednotlivých ročnících se zaměřuje na ucelené celky s danou geografickou problematikou. 

 

Obsah předmětu je zaměřen: 

 na osvojení a prohloubení poznatků o planetě Zemi, o jednotlivých světadílech, 

oblastech a státech 

 k rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné 

součásti životního způsobu moderního člověka 

 k aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

 

Při výuce se používají různé formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

- skupinová práce (využití map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 

- zeměpisné vycházky (pozorování, práce s buzolou a mapou) 

- CD projekce, besedy, exkurze 

 

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 

- přírodopis – CHKO, národní parky, biotopy, rozšíření rostlin a živočichů … 

- chemie – znečištění krajinné sféry – atmosféry, hydrosféry … 

- fyzika – sluneční soustava, vesmír 

 

 







 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Předmět: Hudební výchova – 1. i 2. stupeň 

 

Charakteristika předmětu: 

 

- předmět se vyučuje po celou dobu školní docházky žáka, časová dotace dle tabulky 

časových dotací pro 1. a 2. stupeň 

- obsahově zaměřen na humanitní oblast 

- hodiny hudební výchovy probíhají na prvním stupni v kmenových třídách, na druhém 

stupni v odborné učebně; při výuce je často využívána kvalitní audio-vizuální technika  

- veškeré činnosti v hudební výchově vedou k rozvoji hudebnosti žáků: 

 vokální činnosti 

 instrumentální činnosti 

 hudebně pohybové činnosti 

 poslechové činnosti 

- učivo je prezentováno formou všech výše uvedených činností a při jeho realizaci je 

přihlíženo k individuálním hudebním schopnostem a dovednostem žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Předmět: Výtvarná výchova  

 
 

Charakteristika předmětu: 

 

- předmět je vyučován ve všech ročnících, časová dotace dle tabulky časových dotací 

pro 1. a 2. stupeň 

- výuka probíhá v kmenových třídách nebo ve školním ateliéru 

- výuka je doplněna různými akcemi (např. návštěvy výstav, projekty, výtvarné soutěže) 

- jsou využívány projektová výuka, práce v exteriérech, práce s různými druhy 

materiálů, výsledkem jsou plošné i prostorové výrobky 

- vzdělávání v tomto předmětu směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné 

umění 

- seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik 

- vede k uvědomování si krásy tvarů, barev a barevných kombinací 

- vede k rozvoji – přirozených potřeb žáků k vlastnímu výtvarnému vyjadřování 

                                    - fantazie a představivosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Předmět: Výchova ke zdraví 

 
 

Charakteristika předmětu: 

 

- předmět se vyučuje v šestém a sedmém ročníku základní školy, časová dotace dle 

tabulky časových dotací pro 2. stupeň 

- předmět je realizován s ohledem na věk žáků, zaměřen na poznávání a ovlivňování 

rozvoje a ochrany zdraví 

- výuka probíhá ve kmenových třídách  

 

Struktura látky: 

 zdravý způsob života a péče o zdraví 

 biologické, psychologické a sociální změny v životě člověka 

 vztahy mezi lidmi, pravidla a formy soužití 

 hodnota a podpora zdraví 

 biologická, psychologická a sociální rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence 

 osobnostní a sociální rozvoj člověka 

 

- témata předmětu jsou součástí školních projektových dnů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Předmět: Tělesná výchova – 1. stupeň 

 

Charakteristika předmětu: 

Obsahové vymezení předmětu 

       Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova 

v RVP ZV. 

        Předmět Tělesná výchova je zaměřen na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže 

způsobené pobytem ve škole, na rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu poznávání 

zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, rozpoznávání základních situací ohrožujících 

tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit. 

        

Do obsahu předmětu Tělesná výchova jsou integrována průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova (okruhy: Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a 

sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávaní lidí, Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Kooperace a Kompetice, Řešení problémů a rozhodovací schopnosti, 

Hodnoty, postoje, praktická etika) 

 Multikulturní výchova (okruh: Lidské vztahy) 

 Enviromentální výchova (okruh: Vztah člověka k prostředí) 

 

 

Organizační vymezení předmětu 

        Vyučovací předmět Tělesná výchova je realizován v malé a velké tělocvičně, na 

venkovním hřišti. Výuka je doplněna plaveckým výcvikem a v zimě bruslením na nekrytém 

zimním stadionu. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Předmět: Tělesná výchova – 2. stupeň 

 

Charakteristika předmětu: 

 

- předmět se vyučuje v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku, týdenní časová 

dotace je 2 hodiny v každém ročníku a svým obsahem navazuje na učivo 1. stupně 

- předmět tělesná výchova je zaměřen na poznání vlastních možností a zájmů žáka 

v jednotlivých sportovních odvětvích a vede ke schopnosti samostatně ohodnotit 

úroveň své zdatnosti a v návaznosti na to zařazovat do denního režimu takové 

pohybové činnosti, které vycházejí z vlastního zájmu a potřeb jednotlivce, a které 

pozitivně ovlivňují jeho zdraví 

- hodnocení žáků respektuje fyziologické a tělesné odlišnosti jednotlivce a je postaveno  

na posuzování osobních výkonů a jejich zlepšování  

- v průběhu výuky se žáci seznámí s účinky konkrétních pohybových činností na 

tělesnou zdatnost a naučí se je aplikovat v rámci pohybové činnosti, což by jim mělo 

napomoci dosáhnout stavu duševní a tělesné vyrovnanosti   

- seznámí se se zásadami bezpečnosti při pohybových činnostech, formami regenerace 

sil a kompenzace různého zatížení  

- nedílnou součástí výuky jsou i zásady první pomoci  

- výučování je realizováno v malé a velké tělocvičně, na venkovním sportovišti, 

umožňuje-li to rozvrh, tak i na zimním stadionu či na bazéně 

- výuka probíhá v heterogenních skupinách (chlapci a dívky) nebo homogenních 

skupinách vytvořených spojením dvou tříd případně ročníků v závislosti na rozvrhu 

 

Tématické okruhy:      

 význam pohybu pro zdraví 

 zdravotně orientovaná zdatnost 

 prevence a korekce jednostranného zatížení 

 zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech 

 pohybové hry 

 gymnastika 

 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou 



 atletika  

 sportovní hry 

 turistika a pobyt v přírodě (adaptační pobyt pro 6. ročník),   

ochrana zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i 

mimořádných událostech 

 lyžařský výcvik (realizace v závislosti na přírodních 

podmínkách  

 regenerace sil a kompenzace tělesného zatížení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







 
 

 









 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, Cihelní 6 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Předmět: Praktické činnosti – 1. stupeň  

 

Charakteristika předmětu: 

1. – 3. ročník   Předmět je integrován do předmětu Prvouka  

4. ročník   Vyučován samostatně 1 hod. / týden 

5. ročník   Vyučován samostatně 1 hod. / týden 

Vzdělávací obsah je v 1. i 2. období rozdělen na 4 tématické okruhy: 

1. práce s drobným materiálem 

2. konstrukční práce 

3. pěstitelské práce 

4. příprava pokrmů 

- žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojí si základní pracovní dovednosti a 

návyky, zdokonalují si manuální zručnost, 

- učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu, 

- jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci, 

- žáci si vytváří pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti, osvojují si dovednosti a 

návyky z různých pracovních oblastí , k organizaci a plánování práce, k volbě vhodných 

nástrojů, nářadí a pomůcek, k vytrvalosti a k soustavnosti, 

- součástí předmětu je příprava pro praktický život a budoucí profesní orientaci , 

- žáci se učí zvládat pracovní problémy v kolektivu. 

 

Cíle vzdělávání: 

- vytvoření základních pracovních návyků a dovedností 

- vytvoření základních předpokladů pro úspěšnou práci v týmu 

- vytvoření schopnosti pracovat podle návodu, vybrat vhodný materiál, nářadí 

- vytvoření povědomí o různých oborech lidské činnosti, které později pomůže při 

profesní orientaci 

- zdokonalení manuální zručnosti 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Předmět: Praktické činnosti – 2. stupeň 

 
 

Charakteristika předmětu: 

 

- vyučuje se v 6., 7., a 8. ročníku dle tabulky dotací pro 2. stupeň ZŠ 

- předmět je obsahově zaměřen na pracovní činnosti dílenské, pěstitelství, šití, práce v 

domácnosti, přípravu pokrmů a stolničení. 

 

   

Struktura látky: dle RVP v jednotlivých ročnících 

 

- teoretická část je doplněna praktickými činnostmi ve školních dílnách, školním pozemku, 

školní cvičné kuchyni a v učebně šití. 

- v jednotlivých ročnících se provádí také dlouhodobé projekty (založení a vybudování 

školního pozemku, úpravy prostorů dílen, výroba pomůcek pro pěstitelství a šití, zhotovení 

hraček pro školní družinu, opravy pomůcek – dle možností) 

- výuka je dále doplněna exkurzemi a návštěvami ve výrobě 

- jednotlivá témata Prč jsou součástí projektových dnů školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, Cihelní 6, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Vzdělávací oblast : Člověk a svět práce 

 

Předmět:                 Technické práce 9. ročník – volitelný předmět 

 

Charakteristika předmětu: 

 

- skupina žáků 9. ročníku, vyučuje se dle tabulky dotací pro 2. stupeň ZŠ 

- obsahem předmětu jsou pracovní činnosti ve školní dílně v návaznosti na spolupráci se 

SŠŘ Bruntál 

 

Struktura látky: 

 

-teoretická část je doplněna praktickými činnostmi ve školních dílnách a dílnách SŠŘ Bruntál 

-výuka je zaměřena, v rámci vhodné volby povolání, především na praktickou činnost       

v jednotlivých dílenských zařízeních SŠŘ Bruntál 

 

Formy realizace: 

 

- vyučovací blok 

- skupinové vyučování 

- individuální práce 

 

Učivo: 

 

Témata v oboru dřevo 

 

-BOZP a PO 

-Seznámení se s pracovním místem a nářadím 

-Ruční opracování dřeva 

-Konstrukční spoje 

  

Témata v oboru kovo 

 

-ruční opracování kovu 

-stříhání plechu 

-vrtání a pilování 

-spojování plechu 

 

Cíle: 

 

Seznámit a naučit žáky základům opracování dřeva a kovu, zhotovení jednoduchých 

konstrukčních spojů, práce se dřevem, kovem a různými materiály které se používají 

v truhlářství a zámečnictví. 

 

 

 

 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bruntál, příspěvková organizace 
 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Pravidla hodnocení žáků 
 

1. Obecná pravidla 

 

- Upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale 

i v celém procesu učení. Pomáháme žákům předcházet chybám, dodáváme jim důvěru 

v jejich schopnost předpokládané učivo dobře zvládnout a povzbuzujeme je. S žáky 

jednáme tak, aby neměli strach vyjádřit svůj názor. Pozitivně přijímáme i nesprávné 

závěry žáků, dáváme jim prostor na otázky, trpělivě odpovídáme a věnujeme jim 

individuální pozornost. Pomocí často zařazované zpětné vazby zjišťujeme případné 

nedostatky žáků ihned v zárodku a průběžně je odstraňujeme. 

- Na chyby upozorňujeme žáky včasně, bezprostředně, vstřícně, přátelsky a důsledně.  

S chybou pracujeme tak, aby vyzývala žáky k většímu soustředění na plnění úkolu, 

k důslednější kontrole své práce a k sebepoznání svých schopností. 

- Žáky vedeme přes sebehodnocení k dovednosti něco provést co nejlépe a 

v přiměřeném čase. 

- Vyučující uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Je povinen žáka 

hodnotit průběžně, oceňuje žákovu snahu, pozornost, nápady. 

- Při celkové klasifikaci přihlíží vyučující k věkovým zvláštnostem žáka, k případným 

odůvodnitelným indispozicím, zohledňují žáky s SPU nebo jinými vadami a hledá 

různé možnosti klasifikace. 

- Vyučující se snaží o maximální objektivitu hodnocení. Při ústním zkoušení seznamuje 

žáka s hodnocením ihned, při písemném s výdejem písemných prací. Jakékoliv 

výsledky písemného zkoušení musí žák obdržet do týdne od napsání, pokud vyučující 

nemá závažné objektivní důvody, pro které nemůže zhodnocení provést.  

- Žáci jsou o způsobech a kriteriích hodnocení informováni a uvědomují si, čemu se učí 

a proč, vědí, jaké činnosti zvládli, co umí a co se po nich požaduje. 

- Vyučující je povinen vést si soustavnou a průkaznou evidenci o každé klasifikaci žáka. 

Na požádání seznámí s touto evidencí klasifikace zákonné zástupce žáka. 

- Žák musí být přezkoušen alespoň dvakrát za čtvrtletí, a to písemně nebo ústně 

- Škola neuplatňuje slovní hodnocení žáků 

 

2. Klasifikace předmětů 

 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: 

- předměty s naukovým obsahem 

- předměty s převahou výchovného a praktického zaměření 

 

3. Stupně hodnocení 

 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 

1   výborný 

2  chvalitebný 

3  dobrý 

4 dostatečný 



5 nedostatečný 

Chování žáka je hodnoceno těmito stupni: 

 

1 velmi dobré 

2 uspokojivé 

3 neuspokojivé 

 

Celkový prospěch žáka je hodnocen v prvním až devátém ročníku:     

- prospěl s vyznamenáním 

- prospěl 

- neprospěl 

 

 

Žák je hodnocen stupněm: 

 

- prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném a povinně volitelném předmětu 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebným, průměr 

z uvedených předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré. 

- prospěl, není-li v žádném z povinných a povinně volitelných předmětů hodnocen na 

vysvědčení stupněm prospěch 5 - nedostatečný. 

- neprospěl, je-li v některém z povinných a povinně volitelných předmětů hodnocen na 

vysvědčení stupněm 5 – nedostatečný. 

 

4. Klasifikace v předmětech s převahou výchovného a praktického zaměření 

 

Stupeň 1 výborný 

Žák je v činnostech aktivní a projevuje zájem o předmět s ohledem na své osobní maximum. 

Pracuje samostatně a tvořivě. Jeho projev je estetický, působivý, originální. Osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. O předmět projevuje aktivní zájem. 

 

Stupeň 2 chvalitebný 

Žák je v činnostech převážně aktivní a samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 

úspěšně rozvíjí. Jeho projev je estetický a působivý, někdy vyžaduje podnět z vnějšku.  

 

Stupeň 3  dobrý 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Bez podnětu z okolí není schopen samostatně 

uvažovat a plnit dané úkoly, což velmi často souvisí s jeho průměrným zájmem o předmět. 

Projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb.  

 

Stupeň 4 dostatečný 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Jeho schopnosti i projev jsou málo uspokojivé. 

Vědomosti a dovednosti je schopen aplikovat jen s velkou pomocí učitele. Projevuje malý 

zájem a snahu. 

 

Stupeň 5 nedostatečný 

Žák je v činnostech pasivní, o předmět neprojevuje žádný zájem. Úkoly řeší s častými 

chybami, je nesamostatný, neochotný ke spolupráci. Vědomosti a dovednosti není schopen 

aplikovat ani s pomocí učitele. 

 

 



 

5. Klasifikace v předmětech s převahou naukového zaměření 

 

Stupeň 1 výborný 

Žák ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice, zákonitosti prakticky bezchybně a příkladně. 

Je schopen je bez problémů a bez dopomoci aplikovat a používat, o předmět projevuje velký 

zájem, komunikační dovednosti jsou na vysoké úrovni. Myslí logicky správně, zřetelně se u 

něj projevuje samostatnost a tvořivost. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Jeho ústní a 

písemný projev je přesný a estetický. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 chvalitebný 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, definice a pojmy v podstatě uceleně. V jeho projevu 

převládá pozitivum. Pohotově vykonává požadované činnosti. Jeho uvažování je logické, 

pomoci učitele využívá občas jen při řešení složitých úkolů. Ústní a písemný projev mívá 

menší nedostatky ve správnosti a přesnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický a bez větších nepřesností. Je schopen převážně 

samostatně studovat vhodné texty.  

 

Stupeň 3 dobrý 

Žák má v ucelenosti pojmů, fakt a vědomostí nedostatky. Pozitivum a negativum je 

v rovnováze. Jeho práce není zcela samostatná, podstatnější chyby a nedostatky dovede 

s pomocí učitele odstranit. Při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb, je 

však ochoten spolupracovat na jejich odstranění. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

úkolů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé. Písemný a 

grafický projev vykazuje nedostatky ve správnosti a estetice. 

 

 

Stupeň 4 dostatečný 

Žák má v ucelenosti pojmů, fakt a vědomostí závažnější mezery. Převažují negativní 

výsledky, dopouští se výrazných chyb. Při provádění úkolů je málo pohotový a vyžaduje 

častou pomoc učitele, je nesamostatný. Grafický a písemný projev je na nízké úrovni. Žák 

spolupracuje s učitelem na odstranění chyb a chyby dokáže s dopomocí odstranit.  

 

Stupeň 5 nedostatečný 

Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné a podstatné mezery, 

převládají zásadní nedostatky. Při výkladu a hodnocení práce nedovede své vědomosti 

aplikovat ani s podněty učitele. Je nesamostatný, spolupráce s vyučujícími i se spolužáky je 

na velmi nízké úrovni. Žák neprojevuje zájem o odstraňování nedostatků. V ústním a 

grafickém projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický a 

písemný projev je na nízké úrovni. Výkony žáka jsou tak nejisté, že je zapotřebí delšího času 

a intenzivnější práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xZákladní škola Bruntál, příspěvková organizace 
 

Školní vzdělávací program pro základní školu 

 

Autoevaluace školy 
 

I. Oblasti autoevaluace: 

 

- celková koncepce školy a soulad ŠVP s RVP  

- výsledky výchovy a vzdělávání 

- image, klima, kultura školy 

- demografický rozbor 

- spolupráce s rodiči 

- materiální podmínky ke vzdělávání 

- personální podmínky ke vzdělávání 

- závěry vyplývající z procesu autoevaluace 

 

II. Cíle, kritéria, nástroje autoevaluace 

 

Autoevaluací školy rozumíme vlastní hodnocení její činnosti, práce, působení školy na 

žáky školy, zjišťování nebo měření dosažených výsledků a jejich porovnávání 

s předpokládanými cíli školy. 

 

Cílem autoevaluace je: 

- posoudit, zda a jakým způsobem škola dosáhla cílů vytčených ve výchovně 

vzdělávacím procesu 

- definovat oblasti, v nichž škola dosahuje dobrých a vynikajících výsledků 

- definovat oblasti, v nichž škola dosahuje podprůměrných výsledků 

- fakticky navrhnout cesty k nápravě tam, kde se to jeví nezbytným 

 

Kritérii autoevaluace jsou jednak úroveň kompetencí, jichž žáci dosahují pod vedením 

pedagoga, rozvoj pozitivních vztahů v kolektivu, způsoby a metody řešení problémů v 

žákovských kolektivech (třídy, oddělení školní družiny, pracovní skupiny), spokojenost žáků 

a rodičů se školou, úroveň spolupráce s veřejností, kultura školy jako pracoviště, image školy 

na veřejnosti. 

 

Škola využívá ke zjišťování kvality své práce různé metody a postupy. Patří mezi ně 

externí i interní dotazníky, hodnocení školních prací, komentáře rodičů a zápisy z jednání 

s nimi.  

 

Celková struktura autoevaluace je následující: 

 

1. Zjišťování výsledků vzdělávání ve škole 

 

Oblast, předmět Ročník Metoda 

Matematika, český jazyk, 

všeobecný přehled 

Devátý Dotazníková metoda – firma 

SCIO 

Matematika, český jazyk Šestý až devátý Vyhodnocování čtvrtletních 

písemných prací 



Všechny naukové předmětů Šestý až devátý Zprávy z porad 

předmětových komisí  

Všechny předměty Všechny ročníky Zprávy ČŠI 

 

2. Zjišťování výsledků výchovy ve škole 

 

- Hodnocení zpráv z pedagogických rad – počty pochval, výchovných opatření, 

snížených známek z chování, absence omluvená, neomluvená 

- Hodnocení zápisů z výchovných komisí – četnost, projednávané záležitosti, návaznost 

na činnost pedagogické rady (výchovná opatření) a spolupráce s jinými orgány (PPP, 

MěÚ, Policie ČR) 

- Zprávy ČŠI 

 

3. Vztah zaměstnanců ke škole 

 

- každoroční pohovor se zaměstnanci 

- SWOT analýza – jedenkrát za tři až čtyři roky 

- Hodnocení strategie školy – jedenkrát za tři až pět let 

 

4. Vztah rodičů a školy 

 

- Mapa školy – fa SCIO – jedenkrát za dva roky 

- Dotazníky pro rodiče – dle potřeby 

- Vyhodnocování připomínek a stížností rodičů v průběhu roku (mail, pošta, ústní 

podání) 

 

5. Vztah žáků ke škole 

 

- Mapa školy 

- Dotazníková šetření 

-  

6. Podmínky ke vzdělávání 

 

- porovnávání demografické ho vývoje – jedenkrát ročně 

- porovnávání změn v nákladech a příjmech od zřizovatele – jedenkrát ročně 

- porovnávání nákladů na přímé vzdělávání – jedenkrát ročně 

- zprávy kontrolních orgánů zřizovatele, KÚ MSK, dalších 

 

III. Časové rozvržení evaluace 

 

 

Výše uvedené procesy zjišťování jsou prováděny každoročně nebo jedenkrát za dva roky, 

dle rozpisu. Pouze náročnější úkoly s dlouhodobějším dosahem jsou prováděny v delším 

časovém rozsahu tří až pěti let – jedná se o SWOT analýzu a vyhodnocování, případně změny 

ve strategii školy. 

 


