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1. Identifikační údaje 

 

Název ŠVP  ŠVP pro základní vzdělávání 

Údaje o škole: 

Název školy  Základní škola Kasejovice, okres Plzeň – jih 
Adresa školy  Kasejovice 318, 335 44 
Ředitel   Mgr. Štěpánka Löffelmannová 
 
Kontakty: 
Telefon  371 595 120 
E-mail   reditel@zskasejovice.cz 
Web   www.zskasejovice.cz 
IČO   60611227 
IZO   102564281 
RED-IZO  600070581 

 

Zřizovatel: 

Název   Obec Kasejovice 
Adresa   Kasejovice 98, 335 44 
Telefon  371 595 100 
 

Platnost dokumentu od: 1. 9. 2014 

Datum 

Podpis ředitele 
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2. Charakteristika školy 

 

Úplnost a velikost školy: Základní škola Kasejovice, okres Plzeň – jih je úplná základní škola 
s 9 postupnými ročníky. V každém ročníku je jedna třída. Jedním ze zaměření školy je 
integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, k 1.9.2013 bylo začleněno 5 žáků. 
Škola je spádovou školou pro 22 okolních obcí. Dojíždějící žáci tvoří přibližně polovinu žáků 
školy. Škola je umístěná v klidné části obce. U školy je velká zahrada se školním pozemkem. 

Charakteristika pedagogického sboru: Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupkyně 
ředitele, 13 učitelek včetně výchovné poradkyně a vychovatelek školní družiny. Sbor je 
smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý.  

Charakteristika žáků: Kromě žáků z Kasejovic tvoří významnou část žáci dojíždějící 
z okolních obcí. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušností. 
Dlouholeté zkušenosti máme s integrací žáků. Každý integrovaný žák má vypracovaný na 
základě doporučení PPP vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován 
a doplňován. 

Projekty, dlouhodobé projekty: Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle 
náplně učiva. Projekty jsou ročníkové a školní. O zapojení třídy do školního projektu 
rozhodují žáci se svým vyučujícím. 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání 
prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, osobně či telefonicky dle přání 
rodičů. O školním dění jsou rodiče informováni také prostřednictvím Kasejovických novin. 

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Výbor rodičů SRPDŠ. Výbor se schází dle 
potřeby. Výbor je vedením školy informován o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, 
záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a 
výchovy dětí. 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. §167 a §168 zřizovatel zřídil Školskou radu, která pracuje 
od 1.1.2006. Ve Školské radě zastupují školu dva členové zvoleni pedagogickými pracovníky 
školy. 

Základní škola úzce spolupracuje s Mateřskou školou Kasejovice, nepravidelně při kulturních 
a sportovních akcích. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Obecní knihovnou 
Kasejovice, v rámci primárně preventivních jevů s KC Plzeň a Ústavem zdraví Plzeň. 
Pravidelností se vyznačuje spolupráce s PPP Plzeň-jih. 
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3. Charakteristika ŠVP 

 

Škola má tato specifika a klade důraz na níže uvedené oblasti výchovy a vzdělávání, které ji 
odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci.  

 

Škola je zaměřena na:  

• výuku cizích jazyků od 1. ročníku (formou zájmového kroužku) 
• výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku 
• práci s výpočetní a komunikační technikou 
• vytváření podmínek pro talentované žáky 
• sportovní výchovu 
• znalost a vztah k regionu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Cíle školy: 

• poskytovat žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné 
v životě 

• ve výuce preferovat efektivní metody výuky, skupinové a projektové vyučování, 
týmovou práci, vzájemnou pomoc 

• pro budoucí život v EU poskytnout žákům výuku dvou cizích jazyků 
• žákům umožnit využívání komunikačních a informačních technologií 
• preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu 
• vést žáky k ochraně životního prostředí 
• žákům s výukovými problémy napomáhat v jejich práci   

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu budou žáci pod vedením svých vyučujících 
postupně realizovat níže uvedené činnosti, které budou vyúsťovat ve splnění obecně 
vzdělávacích cílů.  

 

1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení:  

• Rozvoj postojů, dovedností a způsobů rozhodování metodami, které umožňují přímou 
zkušenost 

• Dostatek informačních zdrojů - knihovna, internet, exkurze  
• Propojení informací se skutečným životem 
• Samostatnost, organizace vlastní činnosti 
• Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 
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• Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu 
• Poznávání vlastních možností 
• Prezentace vlastních výsledků 
• Tvořivost (práce na projektech) 
• Účast na organizaci vzdělávání 
• Práce v motivujícím prostředí 
• Práce s přiměřeným učivem 
• Hodnocení formou zpětné vazby 
• Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí 
• Stanovení dílčích cílů 
• Zařazování metod, které podporují zvídavost 
• Využívání kladného hodnocení 
• Dobré výsledky podporují motivaci 
• Osobní příklad 

 

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů:  

• Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě 
• Uplatňování mezipředmětových vztahů  
• Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a 

dějů 
• Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám 
• Praktická cvičení 
• Uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, 

zobecňování, abstrakce 
• Rozvíjení schopnosti logického uvažování 
• Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací 
• Podpora netradičních způsobů řešení 

 

3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci: 

• Etika komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování 
originálních, nezdařených aj. názorů) 

• Hledání a objevování problémů 
• Spolupráce a společné prožívání 
• Poznávání sebe a vztahů k jiným 
• Práce v týmu 
• Rozvíjet různé druhy komunikace 

 

4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých: 

• Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce 
• Atmosféra demokracie a přátelství 
• Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 
• Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 
• Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy 
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• Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 
 

5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné  a zodpovědné 
osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti: 

• Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí 
• Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 
• Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 
• Vhodnou formou prosazovat své zájmy 
• Učit se argumentovat 
• Pracovat se školním řádem 

 

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 
situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě: 

• Chápání bohatství a složitosti citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči 
podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

• Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích 
• S pomocí dospělých řešit své citové vztahy 
• Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city 
• Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým 

hodnotám 
• Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání 

 

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 
odpovědný: 

• Čistota prostředí školy 
• Vhodné hygienické zázemí 
• Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho 

úpravě 
• Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová) 
• Zdravý stravovací a pitný režim 
• Hygienické přestávky v učení 
• Dostatečná nabídky pohybových aktivit pro každého 
• Škola bez kouře a drog 
• Důsledná prevence šikany a násilí 
• Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání 
• Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení 

 

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi: 

• Chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti 
• Otevřenost vůči spolužákům 
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• Solidarita s druhými 
• Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti 
• Integrace žáků vyžadujících speciální péči 
• Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech 
• Rozvíjení schopnosti empatie 
• Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur 
• Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí 
• Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a 
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní 
a profesní orientaci: 

• Uplatňování sebehodnocení žáků 
• Harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace 
• Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

 

 

Klí čové kompetence  
Klíčové kompetence pomáhají žákům při získání základu všeobecného vzdělání. Jejich 
úroveň po ukončení základní školy není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a 
orientaci v každodenním praktickém životě. 
 
Kompetence k učení - umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro  
celoživotní učení: 

• Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání 
informací 

• Žáky vedeme k sebehodnocení 
• Uplatňujeme individuální přístup k žákům 
• Žákům umožňujeme realizovat vlastní nápady 
• Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád  

 
Kompetence k řešení problému -  podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému  
uvažování a k řešení problémů: 

• Výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali 
obhájit 

• Využíváme srovnávacích testů (matematický Klokan ap.) 
• Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického 

života 
• Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných 

zdrojů 
• Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu 
• Žáci zpracovávají projekty 
• Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží 
• Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky 
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• Žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, 
realizaci i hodnocení.  

 
Kompetence komunikativní – vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci: 

• Vedeme žáky ke vhodné komunikaci 
• Učíme žáky obhajovat vhodnou formou svůj názor 
• Vedeme žáky k umění naslouchat druhé 
• Vedeme žáky ke spolupráci 
• Podporujeme komunikaci s jinými školami 

 
Kompetence sociální a personální - rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a  
respektovat práci vlastní a druhých: 

• Realizujeme skupinové práce žáků 
• Podporujeme vzájemnou pomoc při učení 
• Vyvozujeme pomoc při praktických cvičeních a úkolech 
• Učíme žáky střídat role ve skupině 
• Vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování 
• Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 
• Vedeme žáky ke spolupráci a práci ve skupině 
  

 
Kompetence občanské - připravujeme žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, kteří 
uplatňují svá práva a plní své povinnosti:  

• Vedeme žáky k tvorbě a uplatňování pravidel chování 
• Klademe důraz na Environmentální výchovu 
• Realizujeme ekologické projekty (teoreticky i prakticky) 
• Vedeme žáky k třídění odpadů 

 
Kompetence pracovní - pomáháme žákům poznávat, rozvíjet své schopnosti i reálné  
možnosti, uplatňovat získané vědomosti i dovednosti při profesní orientaci: 

• Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při 
profesní orientaci 

• Výuku doplňujeme o návštěvu Úřadu práce 
• Výchovná poradkyně napomáhá žákům při volbě povolání 

 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním 
postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. 
 
Pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, 
jeho rodičů a školského poradenského zařízení. 
 
V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, 
výchovného poradce a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských 
poradenských zařízení spolupracují při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. 
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Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou 
žáka. Za nutné také považujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků. 
 
Zásady komunikace učitele s rodičem: 

- vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus) 
- dopřání dostatku času pro rozhovor s rodiči  
- popsání situací, chování a příhod se žákem 
- uvádění zdrojů svých informací (totéž umožnit rodičům) 
- ujasnění si pojmů spolu s rodiči  
- uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči možné 

souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat) 
- snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout jim pomoc 

 
 
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
 
Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č. 73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č. 8, kde jsou 
popsány podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy po dohodě s rodiči či zákonnými zástupci 
žáka na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím 
k možnostem školy. 
 
Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm považujeme: 

- seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka  
- dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce 
- pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu 
- vysvětlení a objasnění způsobu hodnocení žáka (slovní hodnocení, možnosti úlev) 
- zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek 
- zajištění odborné literatury 

 
 
Zásady práce pro žáky se zdravotním postižením: 

- respektování zvláštností a možností žáka 
- včasné poskytnutí speciální pomoci 
- dodržení jednotlivých vývojových etap  
- utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry 
- zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek 
- užívání speciálních metod a forem při práci 
- dodržení zásady všestrannosti (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění 

kompenzovat i jinými činnostmi, v nichž je úspěšné) 
- dodržení zásady soustavnosti (snaha zapojit žáka do všech vzdělávacích aktivit) 

 
Vzdělávání žáků zdravotně znevýhodněných 
 
Vycházíme ze zákona č.561/2004 z vyhlášky č. 73/2005 
 
Při diagnóze specifické poruchy učení postupujeme následovně: 

- seznámíme všechny pedagogy s poruchou žáka a jejími specifiky 
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- dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny 
pravidelných schůzek (zpravidla jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky 
častější 

- výchovná poradkyně vysvětlí vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnosti úlev 
- vypracujeme individuální vzdělávací plán 
- seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení 
- zajistíme žákovi potřebné pomůcky 
- zajistíme docházení žáka do reedukačních kroužků zřízených při škole 

 
Zásady pro práci se žáky se specifickými poruchami učení: 

- kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků 
- podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky 

neporovnávat s ostatními 
- dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa 
- odstranění rušivých vlivů při práci 
- navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci 
- vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný 

 
Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci 
jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, 
poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě 
specifické poruchy učení jejich dítěte. 

 
Logopedická péče na 1. stupni  
 
Porucha řečového rozvoje do značné míry žáka znevýhodňuje a zvyšuje riziko selhání. Proto 
jsou v 1. a 2. třídě vyhledáváni žáci s nedostatečnými komunikačními kompetencemi.  
Po odborném logopedickém vyšetření je jejich rodičům doporučeno zařazení do logopedické 
péče.  
 
Reedukace specifických vývojových poruch učení na 1. stupni   
 
Ve 2. ročníku se pozornost učitelů zaměří na rozpoznání příznaků SVPU, které jsou pak se 
souhlasem rodičů odborně diagnostikovány pracovníky PPP /dyslexie, dysortografie, 
dysgrafie, dyskalkulie/. Reedukace SVPU probíhá v době hodin čtení v rámci ambulantní 
nápravné péče.  
 
SVPU na 2. stupni ZŠ   
 
Speciální pedagogickou péčí na 1. stupni dochází postupně k úpravě vývojové poruchy, ale 
snížení výkonnosti v některých oblastech přetrvává až do dospělosti. Proto je třeba 
u některých žáků přihlížet k trvajícím příznakům i na 2. stupni a vytvářet pro ně podmínky 
pro úspěšné vzdělávání /princip individualizace – individuální vzdělávací program, 
zohlednění druhu, stupně a míry znevýhodnění při hodnocení výsledků práce, úzká spolupráce 
s rodiči/. 
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Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 
 
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. 
Hlavním problémem bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. 

 
Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení 
se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským 
zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich 
původního prostředí. 
 
Zásady pro práci se žáky se sociálním znevýhodněním: 

- v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů 
- zajištění skupinové nebo individuální péče 
- zajištění specifických učebnic a pomůcek 
- volba odpovídajících metod a forem práce 
- nastolení pravidelné spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm 
- vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí 

 
 

 
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných  
 
Zařazení problematiky výchovy a vzdělání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje 
od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají 
své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí 
zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky v těch vyučovacích předmětech, 
které reprezentují nadání dítěte. Žáci jsou zapojováni do soutěží a olympiád v jednotlivých 
předmětech, reprezentují školu při hudebních a pěveckých vystoupeních, je rozvíjena jejich 
zájmová činnost, jsou pověřováni plněním náročnějších úkolů a rozsáhlejších prací a projektů. 
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Přehled začlenění průřezových téma 

 
Tematické okruhy průřezových témat jsou realizovány formou začlenění do jednotlivých 
předmětů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název  
tematického  
okruhu 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Rozvoj schopností 
poznávání M, Vv Č M, Hv M, Hv     D 

Sebepoznání a 
sebepojetí 

    Vl   Př, Vko  

Seberegulace a 
sebeorganizace 

 Tv Tv Př  
Vko, 
Vkz 

   

Psychohygiena    Tv 
TV, 
Vv 

 Vkz   

Kreativita    Vv, Pč  Vv    
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Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název  
tematického  
okruhu 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Poznávání lidí Prv  Prv  Vl 
Vko, 
Vkz, 
Vv 

 Vv  

Mezilidské vztahy  Prv Prv Vv, Př  Vkz Vko  D 

Komunikace Č  Č, Vv Č Pč 
Č, 

Vkz, N 
Č, Vkz Č, N Č 

Kooperace a 
kompetice 

 M A 
Hv, Pč, 
Tv, A 

A A, Vkz A Vkz A A 

Osobnostní a sociální výchova – morální rozvoj 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název  
tematického  
okruhu 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

  PRV     
Vko, 
Vkz 

 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

  Pč      Vko 
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Výchova demokratického občana 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název  
tematického  
okruhu  

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Občanská 
společnost a škola 

 Prv  Vl  
Vkz, 
Vko 

   

Občan, občanská 
společnost a stát 

        Vko 

Formy participace 
občanů v 
politickém životě 

   Vl Vl   Vko  

Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

   Vl   Vko  D 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název  
tematického  
okruhu  

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Evropa a svět nás 
zajímá 

   Vl Vl A A, Z A, Z A 

Objevujeme 
Evropu a svět 

      D N, Z  

Jsme Evropané        D Z 
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Multikulturní výchova 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název  
tematického  
okruhu 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Kulturní diference       Vko D  

Lidské vztahy  Č Pč Pč    Vkz, D   

Etnický původ    Vl   Z, Vko Př  

Multikulturalita        N, A A 

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

      Vko   
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Environmentální výchova 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název  
tematického  
okruhu 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Ekosystémy   Prv Př  Z, Př Př  Z,  

Základní 
podmínky života    Př Př Z, Př Z, Př 

Z, Př, 
Ch 

Z, Př, 
Ch 

Lidské aktivity a 
problémy 
životního prostředí 

   Tv    Ch 
Ch, Př, 

Z, F 

Vztah člověka k 
prostředí    Př    Z Př 
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Mediální výchova 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název  
tematického  
okruhu 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Kritické čtení a 
vnímání 
mediálních sdělení 

    Č Vko Vko Vko, A Vko, A 

Interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 

    Př Vko Vko Vko Vko, D 

Stavba mediálních 
sdělení 

     Č  Č Č 

Vnímání autora 
mediálních sdělení         Č 

Fungování a vliv 
médií ve 
společnosti 

     Vkz Vkz Vkz Vko 

Tvorba mediálního 
sdělení 

     Č  Č Č 

Práce v 
realizačním týmu 

       Č Č 
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4. Učební plán 

 

Učební plán Základní škola 1. – 5. ročník 

 

Předmět Ročník 

 1. 2. 3. 4. 5. celková dotace 

český jazyk 8+2D 8+2D 7+2D 6+1D 6+1D 35+8D 

cizí jazyk   3 3 3 9 

matematika 4 4+1D 4+1D 4+1D 4+1D 20+4D 

informatika    1D 1 1+1D 

       

prvouka 2 2 2    

přírodověda    1+1D 2  

vlastivěda    1 2 12+1D 
       

hudební výchova 1 1 1 1 1  

výtvarná výchova 1 1 1 2 2 12 

       

pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

       

disponibilní hodiny 2 3 3 4 2 14 
       

týdenní dotace 21 22 24 25 26 118/14D 
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Učební plán Základní škola 6. – 9. ročník 

 

Předmět Ročník 

 6. 7. 8. 9. Celková dotace 

český jazyk 4 4 3+1D 4+1D 15+2D 

cizí jazyk 3 3 3 3 12 

matematika 4+1D 3+1D 4 4+1D 15+3D 

informatika 1D 1D 1D 1 1+3D 
      

dějepis 1+1D 2 2 2 7+1D 

vých. k občanství 1 1 1 1 4 /11 
      

chemie   2 2 4 

fyzika 1+1D 2 2 2 7+1D 

přírodopis 2 1+1D 1+1D 1+1D 5+3D 

zeměpis 2 1+1D 1+1D 1 5+2D /21 

      

hudební výchova 1 1 1 1 4 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 /10 

      

pracovní činnosti 1 1 1 1D 3+1D 
      

tělesná výchova 2 2 2 2 8 

vých. ke zdraví 1 1 1D - 2+1D /10 

      

druhý cizí jazyk - 2D 2D 2D 6D 

      

týdenní dotace 29/4D 30/6D 31/7D 31/6D 121/23D 

      

disponibilní hodiny 4h – M 1, 

Inf. 1, 

D 1, F 1 

6h – M 1, 

Inf. 1, 

Př. 1, Z 1, 

Cj 2 

7h – Čj 1, 

Inf. 1, 

Př 1, Z 1, 

VKZ 1, 

Cj 2 

6h – Čj 1, 

M 1, Př 1, 

Pč 1, Cj 2 
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disponibilní hodiny: 

český jazyk – 2h 

matematika – 3h 

fyzika – 1h 

dějepis – 1h 

zeměpis – 2h 

přírodopis – 3h 

cizí jazyk – 6h 

pracovní činnosti – 1h 

vých. ke zdraví – 1h 

informatika – 3h 
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5. Osnovy 


