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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

 1.1   NÁZEV ŠVP 
 

                „Církevní základní škola“ -  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
                V CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE ve  VESELÍ NAD MORAVOU,  ŠKOLNÍ 698 
                ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV 

Verze č. 4 
 

 1.2   ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název školy:  Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou 
Adresa školy:  Školní 698, Veselí nad Moravou, 69801 

                         IČ: 7711334400993399 
 IZO:  665511  004400  660044  
  

Ředitel školy:  Ing. Kostelanský Ludvík 
 

Koordinátor tvorby ŠVP:   Mgr. Andrýsek  Pavel 
Kontakty:  telefon - 518 309 931 

fax - 518 324 549 
e-mail -  sskkoollaa@@cczzssvveesseellii..cczz 
www stránky -  wwwwww..cczzssvveesseellii..cczz 

 

 1.3   ZŘIZOVATEL ŠKOLY 
 

Název:  AArrcciibbiisskkuuppssttvvíí  oolloommoouucckkéé 
Adresa:  Wurmova 9,      pošt. schr. 193 

771 01 Olomouc 
Kontakty:                  telefon - 587 405 411, fax: 585 224 840                   Kontakt Centrum pro školy: Biskupské nám. 2, 77101 Olomouc 

 e-mail - arcibol@arcibol.cz                                                                                    tel: 587 405 243 
 www stránky - www.ado.cz                                                                                    skolstvi(at)arcibol.cz 
 

 

 1.4   PLATNOST DOKUMENTU                   od:        1. září 2013 (verze č.1 od 1.9. 2007) 
                                                                                                           č.j. :              33/2013  
 
                        Podpis ředitele:      ……………………………………..                     Razítko: 
 

mailto:arcibol@arcibol.cz
http://www.ado.cz
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

 2.1   ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 
 

Základní škola byla otevřena v roce 1906, tehdy jako Měšťanská škola ve Veselí nad Moravou. V roce 1990 vznikla nová část, která je s 
původní budovou propojena nadzemním krčkem.  

1. 7. 2008 vznikla Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. K tomuto datu 
ukončila činnost Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Veselí nad Moravou a byla oddělena zarazická mateřská škola. 

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, umístěnou v centru města Veselí nad 
Moravou, v klidové parkové zóně, s velmi dobrou dopravní obslužností – do 200 m od školy se nachází vlakové i autobusové nádraží.  

Škola vzdělává 360 žáků, průměrná naplněnost tříd je 20 žáků. Výuka probíhá od 1. do 9. ročníku ve dvou paralelních třídách ve dvou 
budovách. Součástí školy jsou 4 oddělení školní družiny se 100 žáky a školní klub s kapacitou 200 žáků. 

Ke škole patří i školní kuchyň s jídelnou, která vaří pro žáky a zaměstnance školy dva druhy jídla. Školní kuchyň připravuje stravu také pro 
ZŠ Hroznová Lhota. 

 

 2.2   VYBAVENÍ ŠKOLY 
 

Prostorové podmínky CZŠ jsou dobré na obou budovách. Výuka probíhá v 18 kmenových třídách a v 10 odborných učebnách 
(počítačová učebna, učebna cizích jazyků, učebna hudební výchovy, učebna chemie a fyziky, učebna zeměpisu a dějepisu, učebna 

přírodopisu, učebna etické výchovy, keramická dílna, dílna pro pracovní výchovu a školní kuchyňka ). 
Součástí školy je tělocvičnya (dá se rozdělit na dvě části oponou ) a gymnastický sálek. Vedle tělocvičny školy je venkovní kombinované 

hřiště vhodné zejména pro míčové hry ( malá kopaná, odbíjená, vybíjená, florbal ). Je zde vhodný prostor i pro skok vysoký, skok daleký. Pro 
ostatní  sportovní disciplíny (atletika – zejména běžecké disciplíny) je tento prostor nevyhovující, a škola musí využívat cca 200 m vzdálený 
areál TJ SOKOL Veselí nad Moravou. 

Školní klub má svou místnost pro zájmovou činnost, rovněž i čtyři oddělení školní družiny využívají vhodné oddělené prostory ZŠ. Činnost 
kroužků je bezplatná. 

V budově se nachází i poradenské pracoviště (tzv. „čajovna“), které mohou žáci využívat v době volna a přestávek, stejně jako všech 
prostor školy, odpočinkových koutků, chodeb, atria i školní klubovny. Je jim k dispozici i školní občerstvovací automat a svačinky ve školní 
jídelně. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v souladu s normami). 

Co se týče materiálních a technických podmínek – za zmínku stojí vybavení počítačové učebny s připojením k Internetu. ZŠ je dobře 
vybavena kvalitní audiovizuální technikou (datavideoprojektory, digitální fotoaparáty a kamery, televizory, DVD rekordéry, ozvučovací 
aparatura, apod.). 

 V počítačové učebně, odborné učebně zeměpisu a dějepisu, učebně cizích jazyků a jedné kmenové třídě jsou instalovány interaktivní 
tabule. Další dvě interaktivní tabule jsou mobilní, propojené na notebooky. V učebně etické výchovy, přírodopisu, hudební výchově,fyziky a 
chemie, školní klubovně a dvou kmenových třídách je nainstalován dataprojektor  propojený s PC.  Všichni vyučující mají své kabinety 
vybavené PC zapojenými do sítě s volným přístupem na internet a intranet. Součástí vybavení kabinetů jsou tiskárny a telefony pro vnitřní síť 
školy. Učitelé mohou používat i kopírky, které se nacházejí ve sborovnách 1. a 2. stupně a barevné kopírky umístěné v ředitelně. Materiální 
vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci. 
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 2.3    CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 
 

Pedagogický sbor má 32 členů  a tvoří jej : 
ředitel, 2 zástupci ředitele 
10 učitelů 1. stupně ZŠ ( 100% odborná kvalifikovanost učitelů) 
12 učitelů 2. stupně ZŠ  ( 100% odborná kvalifikovanost učitelů) 
4 vychovatelky školní družiny, 1 školní poradkyně 
2 učitelky na mateřské dovolené. 

Sbor je smíšený s většinovou převahou žen (26) nad muži (6), věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po starší kolegy.  
Ve škole pracuje výchovný poradce, který je k dispozici dětem i rodičům pro volbu povolání, metodik ICT, koordinátor ŠVP, metodik 
enviromentální výchovy, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik etické výchovy a školní poradce. 
     Někteří učitelé prošli kurzy: kritického myšlení, týmové spolupráce, autoevaluace školy, kurzy PC dovedností, oborových didaktik atd.  
Všichni pedagogové prošli úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ a přibližně 80 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní 
modul, volitelné moduly: tabulkové kalkulátory, počítačová grafika a digitální fotografie, pokročilé zpracování textu a DTP, tvorba www stránek 
a publikování na webu). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační 
a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. V současné době jsou všichni zapojeni do kurzů – práce s interaktivní tabulí. 
Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a mají základní kurz první pomoci. 
 

 2.4    CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ 
 

   Převážná většina žáků jsou děti z přilehlých částí školy, městské části Zarazíce a Milokošť. Někteří žáci přijíždějí i z přilehlých obcí. Velká 
pozornost je věnována integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se zdravotním 
postižením (zrakovým, sluchovým), ale i dětí se zdravotním znevýhodněním (lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování), 
pro něž je vypracován individuální vzdělávací plán.  
 

 2.5    DLOUHODOBÉ PROJEKTY 
 

Jako škola jsme zapojeni do programu Renovabis pro vybavení a rozvoj církevních škol ČR,projektu EU peníze školám – zlepšení 
podmínek vzdělávání a projektu Škola pro demoktacii. Mezinárodní spolupráce školy není. 

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech – viz projektové vyučování   ( zde je uvedena stručná anotace školních 
projektů ). Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin na základě podnětů žáků, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve 
společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní.  

Pořádáme jak kulturně-vzdělávací, tak i sportovně zaměřené aktivity - lyžařské kurzy, plavecké kurzy atd.  
Nedílnou součástí vzdělávání je též navštěvování výstav, muzeí, divadelních představení (Slovácké divadlo v Uherském Hradišti), kulturně 

výchovné programy ve škole, návštěvy knihovny, přednášky (Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ) apod. 
Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, osobnostní kurzy, environmentální kurzy, školy v přírodě, pracují na projektech zaměřených na 
tvorbu kolektivu, týmu a respektování druhých. 
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 2.6                               VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 
  

Výsledkem vlastního hodnocení školy je strategický plán na čtyřleté období a je každoročně vyhodnocován a upravován . Závěrem z každoročních evaluačních 
činností je Vlastní hodnocení školy dle § 12 školského zákona, které se zpracovává současně s výroční zprávou. 

 

OBLASTI: CÍLE: KRITERIA: NÁSTROJE: 
ČASOVÝ 

HARMONOGRAM: 

Podmínky ke vzdělávání 

Udržení stávajících podmínek 
vzdělávání na škole 

Dostatek finančních zdrojů 
na zabezpečení chodu školy  

Pozorování 
Průběžně  

Rozhovory 
Zlepšování  prostorových a 
materiálních  podmínek Výroční zpráva 

Začátek školního roku Kvalitní vybavení s patřičným 
využitím 

Vlastní hodnocení školy 

Průběh vzdělávání 

Kvalitní práce učitelů při 
naplňování záměrů ŠVP 

Spokojenost žáků a rodičů 
Pedagogické rady 

Čtvrtletně – listopad, leden, 
duben, červen 

Dotazník pro rodiče  1x za tři roky 

Srovnání s jinými školami 
Kvalita výsledků 

Sebehodnocení učiteli 

Průběžně 
Začleňování žáků do soutěží 
různé úrovně 

Hospitační činnost 

Úspěšnost žáků 

Provozní porady 

Vystupování žáků na 
veřejnosti - tradiční akce 

Hodnocení žáků 

Sledování výstupů žáků a tříd 

Spolupráce s rodiči 

Zlepšování  celkového 
hodnocení úrovně práce školy 

Naplněnost školy v rámci 
demografie obce a 
individuálních možností  
rodičů 

Zápis do 1. ročníku 1x ročně -  leden 

Výroční zpráva 
Začátek školního roku 

Vlastní hodnocení školy 

Zlepšování  informovanosti 
rodičů o práci školy 

Webové stránky školy 
Průběžně 

Propagační materiály, letáky 

Spokojenost rodičů 

Plenární schůze SRPŠ 
1x ročně - listopad 

Zlepšování spolupráce s 
rodiči 

Schůzky Rady školy 

Individuální pohovor s rodiči 
Průběžně 

Zlepšování vztahů mezi 
vyučujícími a  rodiči 

Dotazník pro rodiče 

Třídní schůzky 2 x ročně – listopad, duben 
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OBLASTI: CÍLE: KRITERIA: NÁSTROJE: 
ČASOVÝ 

HARMONOGRAM: 

Výsledky vzdělávání žáků 

Dosažení co nejkvalitnějších 
výsledků odpovídající 
individuálním možnostem 
žáků 

Postupné zlepšování 
jednotlivých žáků 

Analýza žákových prací Průběžně 

Celoplošná generální 
zkouška ověřování výsledků 
žáků  na úrovni 5. a 9. 
ročníků 1x ročně 

Naplňování očekávaných 
výstupů Projekt „48 hodin deváťáka“ 

Naplňování klíčových 
kompetencí 

Pedagogické rady 
Pololetí, konec roku 

Naplňování strategií školy 
Výroční zpráva  

Začátek školního roku 
Vlastní hodnocení školy 

Personální oblast Odborný a osobnostní růst 
zaměstnanců 

Vyhledávání, účast a využití 
DVPP ve výuce 

Pozorování 
Průběžně 

Rozhovor 

Spokojenost zaměstnanců SWOT analýza učitelů 1x za čtyři roky 

Školní klima 

Spokojenost žáků ve škole  

Spokojenost žáků  

Žákovský dotazník 5. a 9. tříd 
( např. při Celoplošné 
generální zkoušce) 

1x ročně 

Příjemné a inspirativní 
prostředí 

Dotazník k šikaně 

Průběžně Pozorování 

Rozhovor 

Řízení školy 

Efektivní chod školy 

Převaha pozitivního 
hodnocení 

SWOT analýza 

1x za čtyři roky  
Plnění zásad ŠVP 

Vytvoření podmínek pro 
realizaci učitelů i žáků 

Dotazník pro rodiče 
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2.6.1   KVALITA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

OOBBLLAASSTTII  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ SSYYSSTTÉÉMM  KKRRIITTÉÉRRIIÍÍ  PPRROO  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVÝÝKKOONNUU  UUČČIITTEELLEE 

Vědomosti z oboru 
 Má základní odborné předpoklady 
 Zná školní vzdělávací program 
 Těží ze zkušeností 

Efektivní vedení výchovně vzdělávacího procesu 

 Plánuje výuku 
 Vede výuku 
 Vytváří studijní atmosféru 
 Vede žáky k aktivnímu přístupu 
 Vede žáky k vnitřní motivaci 

Práce se vztahy ve třídě a rozvíjení sociálních 
dovedností žáků – vytváření bezpečného klimatu 

 Zná žáky a jejich individualitu 
 Vytváří ve třídě spolupracující tým 
 Vede žáky k naplňování pravidel soužití třídy 
 Respektuje stanovená pravidla hodnocení 

Podílení se na životě školy 
 Účastní se života školy 
 Spolupracuje 
 Efektivně komunikuje 

Profesní růst a rozvoj  Profesně se rozvíjí 
 Zůstává aktivní a produktivní 

 
Hodnocení pedagogických pracovníků provádí dle kritérii hodnotitel – vedení školy i sám pedagog (sebehodnocení).  
Viz příloha: Hodnotící tabulka pedagogického pracovníka. 
 
 Každému ze základních okruhů pro hodnocení je použita čtyřbodová stupnice: 

• Výborný – popis výborného výkonu učitele 
• Velmi dobrý – popis žádoucího stavu 
• Dobrý – popis přijatelného stavu 
• Nevyhovující – popis zcela nežádoucího výkonu. 
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2.6.2                  VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
 
Osnova výroční zprávy stejně jako termíny zpracování a projednání jsou dány Školským zákonem. Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: 

• základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě)  
• přehled pracovníků školy 
• údaje o zápisu k povinné školní docházce 
• údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy  
• údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
• údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
• údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  
• základní údaje o hospodaření školy  

Výroční zpráva se zpracovává vždy za období předcházejícího školního roku a po schválení školskou radou a projednání v pedagogické radě je po 31.10. zveřejněna na 
HTTP://WWW.CZSVESELI.CZ 
 

2.6.3                    PŘEHLED INTERVALŮ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY:  
 

 

HODNOCENÍ, DOTAZNÍKY,  PRŮZKUMY, ANALÝZY: 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 

Výuka – sebehodnocení učiteli  
probíhá průběžně podle potřeb učitelů i vedení školy 

Dotazník k šikaně 

Výroční zpráva a vlastní hodnocení školy J  J  J  J  

Hodnocení úrovně  získaných kompetencí žáků 9. ročníku J  J  J  J  

Ověřováníí výsledků žáků  na úrovni 5. a 9. ročníků J  J  J  J  

Přijímání na střední školy (vyhodnocení úspěšnosti přijímání) J  J  J  J  

Drogový průzkum   J   

SWOT analýza učitelů    J  

http://WWW.CZSVESELI
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 2.7    SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A DALŠÍMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY 
 

A) Informace žákům a jejich zákonným zástupcům jsou založeny na funkčním a neustále aktualizovaném systému prostřednictvím: 
•  webových stránek školy – zprávy o plánovaných i provedených aktivitách školy, školní jídelny, žákovského parlamentu, školního klubu, 

školní družiny, poradenského pracoviště, výchovného poradce, metodika prevence, základní údaje o škole, pedagogickém sboru, 
dokumentace školy, kontakty, formuláře pro zákonné zástupce žáka, fotografie a videa školních akcí… 

•  Informativních tabulí – nástěnky pro žáky ve škole, vývěsní informativní skříň v centru města pro veřejnost, farní nástěnka, úřední 
deska školy, nástěnky s informacemi ve vstupních prostorách školy, příležitostné letáky a plakáty na veřejných budovách… 

•  databázového souboru školy „Bakaláři“ s internetovým připojením – průběžné hodnocení žáků, stálý rozvrh a jeho změny… 
•  žákovských knížek a deníčků – prospěch a chování žáků, absence, informace o aktuálních akcích školy… 
•  měsíčníku Veselské listy, veselské kabelová televize, v deníku Slovácko – významnější události školy 
•  emailového, SMS, poštovního a telefonického kontaktu – informativní zprávy vyžadující tento druh komunikace 
•  třídních schůzek, individuálních pohovorů, svolaných setkání  – pro zákonné zástupce žáků 
•  školního rozhlasu – pro žáky a pedagogické pracovníky 
• „pondělních čtvrthodinek“, úvodních částí vyučovacích hodin s třídními učiteli, svolaných setkání žáků – informace pro žáky. 

 

B) Styk se zákonnými zástupci žáků a jinou veřejností (např. školskou radou, sdružením přátel CZŠ,…) slouží k seznamování se 
záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života školy, vzájemné hledání při řešení problémů žáků. Probíhá 
formou: 

• třídní schůzky  – škola organizuje 2x do roka (čtvrtletní a třičtvrtletní) 
• Individuální konzultace – v termínu po vzájemné dohodě s pedagogickým pracovníkem, vedením školy 
• setkání zákonných zástupců budoucích prváků – před zápisem do budoucích prvních tříd a v měsíci červnu 
• setkání zákonných zástupců budoucích žáků 6. ročníku – v měsíci červnu 
• setkání zákonných zástupců vycházejících žáků se zástupci středních škol a středních odborných učilišť - jedenkrát ročně v rámci 

profesní orientace žáků 
• setkání zákonných zástupců žáků svolané z důvodů řešení mimořádné situace 
• Individuální schůzky s výchovnou pracovnicí školy – informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání, 

studium na SŠ, poradní servis ve výchovných otázkách 
• Individuální schůzky se školní poradkyní 
• zasedání výchovných komisí – řešení závažných kázeňských přestupků žáka s jeho zákonnými zástupci a vedením školy 
• plenární schůze občanského sdružení „Sdružení přátel školy CZŠ“  
• zasedání výboru sdružení přátel školy CZŠ – v pravidelných termínech v prostorách školy za účasti ředitele školy  
• zasedání  Školské rady – v pravidelných termínech v prostorách školy za účasti ředitele školy  
• zasedání Rady školské právnické osoby – v pravidelných termínech v prostorách školy za účasti ředitele školy  
• schůzky se zástupci místní farnosti  – v plánovaných termínech v prostorách školy za účasti vedení školy, v době určených 

pedagogických porad společně s pedagogickými pracovníky, v určené době před výukou pro zájemce z řad pedagogických 
pracovníků (tzv. „ranní budíček“). 
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C) Vznik a fungování samosprávného orgánu zákonných zástupců žáků: 

Při škole působí občanské sdružení „Sdružení přátel školy CZŠ“, které prostřednictvím výboru sdružení konzultuje s vedením školy 
připomínky a návrhy zákonných zástupců žáků, vypomáhá finančně při některých akcích pořádaných školou, spolupracuje při 
organizaci školních aktivit. Plenární schůze sdružení přátel CZŠ pro zákonné zástupce žáka probíhá jednou ročně v odpoledních 
hodinách v jídelně školy. 
 

D) Účast zákonných zástupců žáka ve výuce: 
Pro budoucí prváky a jejich zákonné zástupce je před zápisem do budoucích prvních tříd organizována vyučovací hodina s jejich účastí 
a aktivním zapojením  - „Hra na školu“, „Den otevřených dveří“.  
Možnost účasti zákonných zástupců žáka je jak ve výuce, tak i na výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou -  
např. slavnostní oběd prvňáčků, školní mše, školní jarmark, karneval, „loučení deváťáků“, táborák školní družiny, školní výlety a 
exkurze, sportovní a kulturní soutěže, projektové dny školy… 
 

E) Vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti: 
• Zahájení a ukončení školního roku v sále kina se koná za účasti zákonných zástupců žáků, zástupců zřizovatele, představitelů města, 

zástupců místní farnosti a široké veřejnosti. 
• Školní mše v kostele sv. Andělů strážných jsou určeny nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale i širokou veřejnost. Konají se 4x do 

roka (zahájení školního roku, začátkem kalendářního roku, v době velikonoční a na konec školního roku). 
• Zahájení Adventu a slavnostní stolování ve školní jídelně je za přítomnosti představitelů města, zástupců z řad děkanátu a ředitelů 

okolních škol. 
• Žáci devátých ročníků mají pravidelné taneční vystoupení na plese pořádané sdružením přátel CZŠ v lednu. 
• Školní pěvecký sbor vystupuje pro veřejnost na akcích pořádaných Kulturním střediskem města Veselí nad Moravou, na školních mších 

a při společensko-kulturních akcích pořádaným Městským úřadem ve Veselí nad Moravou. 
• Žáci připravují Mikulášskou nadílku s programem pro děti mateřské školy Tyršova. 
• Při besedách Občanského sdružení zdravotně postižených z oblasti Veselska na DPS a Svazu neslyšících a nedoslýchavých vystupují 

žáci s kulturním programem a připravují pro postižené spoluobčany dárečky (keramika). 
• Ke Dni matek pořádá škola vystoupení žáků v prostorách ZUŠ s kulturním programem a dárky pro maminky, babičky,… 
• Naše škola ve spolupráci s občanským sdružením ADRA adoptovala chlapce Hiltona Hazru z Bangladéše. Díky finančnímu příspěvku 

žáků školy je mu umožněno vzdělání. Náš dar pokryje výdaje na školní pomůcky, školní uniformu a jedno teplé jídlo denně. 
 

F)  Spolupráce s dalšími sociálními partnery: 
• s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Veselí nad Moravou a v Hodoníně 
• s Městskou policií a s Policií ČR ve Veselí nad Moravou  
• s Odborem sociálních a zdravotních věcí – sociální ochranou dětí ve Veselí nad Moravou 
• s Charitou ve Veselí nad Moravou 
• s Centrum pro rodinu ve Veselí nad Moravou 
• s Městskou knihovnou ve Veselí nad Moravou. 
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 2.8    ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 
 

Školní poradenské pracoviště nabízí: 

§ Dlouhodobou a preventivní práci s třídními kolektivy  
§ Pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy 
§ Předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů - šikana, záškoláctví, závislosti, rasizmus  
§ Poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům  
§ Krizové intervence  
§ Přednášky a besedy  
§ Podporu žákovských aktivit - školní parlament, čajovna, apod.  

 

Hlavní cíle poradenského pracoviště:  
 

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště vychází především ze snahy komplexního preventivního působení ve škole, ze snahy o 
zlepšení systému komunikace mezi jednotlivými subjekty školy tzn. vedení školy, učitelé 1. a 2. stupně a provozní zaměstnanci.  

Podstatou je systematická a pravidelná práce se všemi třídami 1. a 2. stupně. Vzhledem k počtu žáků a velikosti školy bude hlavní náplní 
předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana, záškoláctví, závislosti, rasizmus. Cílovou skupinou budou především 
jednotlivé třídní kolektivy, či žáci náchylní k rizikovému chování a sociálně - patologickým jevům, práce bude tedy hlavně zaměřena na 
skupiny. Bude se snažit pozitivně ovlivňovat sociální klima jednotlivých tříd a celé školy.  
 

Jednotlivé cíle školního poradenského pracoviště: 
 

§ Vznik a fungování poradenského zázemí přímo v areálu školy, jeho postupné rozšiřování 
§ Zpřístupnění poradenské činnosti pro žáky a rodiče  
§ Systematická a dlouhodobá preventivní činnost s jednotlivými třídami  
§ Zmapování sociálního klimatu tříd, školy   
§ Předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, výukových problémů  
§ Poskytnutí metodologické a psychologické pomoci pedagogům školy 
§ Zlepšení komunikace, navázání spolupráce s různými články školy, rodiči, další veřejností a NNO 
§ Pravidelná spolupráce ŠPP s OSPOD, Městskou policií a Policií ČR 

 
Způsoby naplnění: 
 

§ Individuální poradenství  
§ Rodinné poradenství 
§ Dotazníková šetření, ankety  
§ Intervenční programy  
§ Adaptační programy 

§ Krizová intervence  
§ Přednášky a besedy  
§ Práce s třídním kolektivem  
§ Práce s vybranými skupinami  



ŠVP „Církevní základní škola“ – Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, © 2013, v.4                                                                                    strana  - 15 - 

 
2.9    ŠKOLNÍ PARLAMENT 

 

Školní parlament je spojnicí mezi žáky a učiteli a také mezi žáky a vedením školy. Měl by přinášet podněty ze strany členů parlamentu i ostatních žáků 
k lepšímu fungování komunikace mezi žáky a učitelským sborem a ke zlepšení podmínek pro školní práci i další pobyt žáků ve škole.  

Členové parlamentu jsou voleni jednou za dva roky, vždy dva zástupci z jedné třídy (3. – 9. ročník). Volby zástupců 3. ročníků probíhají každoročně. 
Parlament má dvě komory – horní (II. stupeň) a dolní (II.stupeň). Parlament se řídí Statutem školního žákovského parlamentu, který vymezuje činnost a 
cíle parlamentu. Tento Statut musí být schválen nadpoloviční většinou a v průběhu fungování parlamentu může být nadpoloviční většinou doplněn nebo 
změněn. 

Schůzky parlamentu probíhají jednou týdně ve vyčleněném čase v rozvrhu – pondělí před vyučováním (7:15 – 7:45). Zástupci jednotlivých tříd 
v parlamentu pak informují ostatní žáky a vyučující v následné „čtvrthodince“  o plánech, činnosti a úkolech. Svou činnost prezentují čtvrtletně i na 
pedagogické radě. 

Parlament se podílí na aktivitách pro žáky, organizují ročně vlastní jednodenní projekt a úzce spolupracují s vedením školy a školním klubem. Školní 
parlament dále působí preventivně proti sociálně patologickým jevům jako je např. šikana a fyzické nebo psychické obtěžování.  

S parlamentem úzce spolupracuje také pověřený učitel, jehož role je určena Statutem školního žákovského parlamentu. Tento vyučující pravidelně 
informuje vedení školy a ostatní učitele na pravidelných poradách pedagogických pracovníků o činnosti parlamentu.  

 

2.10    ŠKOLNÍ KAPLAN 
 
Školní kaplan není pro školu dekretově ustanoven. Tuto pozici zastávají kněží farnosti: trvale jmenovaný kněz – děkan a kaplan, který bývá ve farnosti 

ustanoven na 1 – 2 roky. 
Z postavení školního kaplana vyplývají tyto úkoly:  

• směrem k žákům  
o výuka náboženství 
o zapojení do projektových dnů s duchovní tématikou 
o návštěvy v hodinách KETV a ETV 
o příprava přednášek a programů pro žáky v oblasti duchovního života, života církve a podobně 
o pravidelná duchovní služba pro žáky (čajovna) 

• směrem k učitelům  
o příprava přednášek a seminářů pro učitele v oblasti křesťanských hodnot, duchovního života a života církve  
o metodické vedení katechetů 

• jiné  
o nejméně 4x během školního roku připraví a slouží školní mši (zahájení školního roku, Zjevení páně, Velikonoce, závěr školního roku) 
o účastní se klasifikačních porad 
o účastní se pravidelných porad s vedením školy  

Další možnosti působení: 
- spoluúčast na exkurzích, výletech, kurzech a podobně 
- účast na provozních poradách 
- „Budíček“ (pro žáky, pro učitele)  
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3. CHARAKTERISTIKA ŠVP  
 

 3.1    VIZE ŠKOLY  
  

Poslání školy stojí na třech pilířích, které jsou:  
• Personalizace – pomáhat dětem budovat svou osobnost odrážející fyzický, duševní a duchovní rozměr člověka 
• Socializace – vyvádět děti ze soukromí rodiny a uvádět je do širší společnosti 
• Vzdělávání – vybavit děti znalostmi a dovednostmi, které budou jako dospělí lidé (občané, zaměstnanci a podobně) potřebovat 

Na těchto pilířích je vystavěna také vize naší školy: 
Pomáháme svým žákům být sám sebou a nebýt sám, být připraven a nebýt zaskočen. 
Aby se tuto vizi dařilo co nejlépe naplňovat, je třeba k žákům, jejich rodičům a ke spolupracovníkům budovat produktivní vztahy – tedy 
projevovat zájem, respektovat osobnost a řešit případné problémy. 
Vizi školy potom naplňují učitelé, kteří kromě svých elementárních povinností:  

• Rozvíjejí: 
o Osobní kvality 
o Sociální dovednosti 
o Komunikativní dovednosti 
o Odborné kvality 
o Řídící schopnosti (ve vztahu k žákům) 
o Rozvíjejí pedagogické ctnosti: 

§ Rozvážnost 
§ Spravedlnost 
§ Mravní sílu  
§ Mírnost 

• Vyznávají a žijí základní lidské a křesťanské hodnoty a předávají je adekvátním způsobem žákům 
• Navazují vztahy (k lidem, k přírodě, k Bohu), nemanipulují, ale vedou 
• Budují produktivní vztahy 
• Jsou prosociální a proaktivní 
• Řídí se svým svědomím a Etickým kodexem učitele 
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 3.2    ETICKÝ KODEX UČITELE CZŠ VE VESELÍ NAD MORAVOU 
  

Etický kodex učitele naší školy určuje etické normy, které je nutné dodržovat při výkonu jeho profese. Obsahuje základní předpoklady a 
povinnosti učitele pro správně a komplexně vedené působení na žáky. Kodex vychází z prostředí školy a specifických potřeb našich žáků a 
také z Etického kodexu křesťanského učitele vydaného Českou biskupskou konferencí v Praze 2005 (viz příloha V.), který je našemu 
dokumentu nadřazen.      

Žádný kodex nebo předpis nemůže zahrnout všechny aspekty práce a působení učitele, proto slouží tento dokument pouze k základní 
orientaci. Veškeré další oblasti působení učitele vychází ze základních ctností – rozvážnosti, spravedlnosti, mravní síly a mírnosti, a dále 
z etických vlastností učitele – lidskosti, vnitřní svobody, schopnosti morálního postoje, duchovní a morální dimenze. 
 
Základní vztahy a povinnosti učitele naší školy ve vztahu k:  

k žákům 

• Uplatňuje rovný přístup k žákům, odmítá všechny formy diskriminace nebo chování, které utlačuje druhé  

• Nakládá obezřetně s důvěrnými informacemi o žácích, nikdy je nepoužije v neprospěch a znevýhodnění  
• Rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků podle jejich možností a s ohledem na vývojové potřeby  

• Respektuje žáka jako svébytnou osobnost, respektuje jeho zdravotní stav i další specifika  

• Než použije kázeňský postih, čerpá ze všeh dostupných možností pozitivních motivačních prostředků  

• Spolupracuje s rodiči žáků tak, aby jeho výchovná činnost byla účinná  
 

ke kolegům 

• Spolupracuje s kolegy a dalšími pracovníky v zájmu výchovy a vzdělávání žáků  

• Preferuje týmovou práci, při prosazování svých cílů dbá na cíle a vize školy jako celku  

• O vzniklých problémech otevřeně komunikuje za účelem řešení  

• Uvědomuje si, že tzv. parakomunikace je škodlivá a nevede k efektivnímu výsledku  
 

k sobě 

• Má právo na seberealizaci  

• Soustavným sebevzděláváním prohlubuje a rozvíjí své profesionální kompetence 

• Své poznatky předává kolegům a snaží se je uplatnit ve výchovně vzdělávací činnosti  

• Pravidelně provádí sebehodnocení své práce  
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• Je otevřen konstruktivní zpětné vazbě ze strany kolegů a vedení  

• Požadavky kladené na žáky uplatňuje i na sebe. Uvědomuje si, že svým pozitivním chováním a jednáním ovlivňuje žáky  

• Uvědomuje si, že psychická a fyzická vyrovnanost je přímo úměrná kvalitě jeho práce, proto si pro ni vytváří podmínky včetně žádosti o 
pomoc  

 

ke škole 

• Ke škole je loajální, na případné problémy upozorňuje dané pracovníky školy a vedení přímo, nikoli oklikou přes veřejnost  

• Má právo na informace o dění ve škole a má právo se vyjadřovat k záležitostem týkajícím se chodu školy – resp. navrhovat změny  
 

dále 

• Rozhoduje se a jedná na základě principů humanity a demokracie, a to podle svých nejlepších dosažených znalostí a dovedností  

• Své postavení nezneužívá k manipulaci a k soukromému osobnímu prospěchu  
• Navazuje vztahy a učí jim také žáky (k přírodě, k lidem a k Bohu) 

• Pomocí vztahů předává žákům základní lidské a křesťanské hodnoty 
  

o Sílu 
o Moudrost 
o Mírnost 
o Spravedlnost  
o Smysl života 
o Lásku  
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 3.3    DUCHOVNÍ ROZMĚR ŠKOLY  
  

„Bez Boha člověk neví, kam má jít, a nedokáže ani porozumět, kým je.“ 
(Benedikt XVI: Caritas in veritate) 

Církevní škola je svým posláním odlišná od státní školy. Smysl církevní školy je vymezen jejím zaměřením na zprostředkování 
křesťanských hodnot a ideálů. Ježíš Kristus a jeho učení je tedy neoddělitelnou hodnotou každé církevní školy. 
Výuka a výchova církevních škol směřuje k rozvoji nejen intelektuálního rozměru člověka, ale i duševního a duchovního, kdy žáci nalézají 
soulad vědy a víry s vědomím, že věda a víra nejsou v rozporu, ale mohou se obohacovat. 

 
Úkolem církevní školy je vytvářet prostředí školního společenství oživené evangelijním duchem svobody a lásky a pomáhat mladým 

lidem, aby rozvíjeli vlastní osobnost a zároveň rostli jako noví lidé, kterými se stali po křtu.  Církevní škola zaměřuje všechno lidské 
vzdělání k poselství spásy tak, aby poznání, které žáci postupně získávají o světě, o životě a o člověku, bylo osvíceno vírou.  

(z dokumentu II. vat. koncilu –Deklarace o křesťanské výchově Gravissimuseducationis, kap. 8) 
 

V průběhu školní docházky by měli být žáci zbavováni falešných představ o Bohu, o církevním učení a samotné církvi.  Měli by 
odhalovat tajemství Boží Trojice a především se seznámit s osobností Ježíše Krista a jeho učením.   

 
Od poslání církevních škol se odvíjí náboženské vzdělávání a výchova: 
 

• Ve školním roce je alespoň čtyřikrát za žáky a učitele sloužena mše svatá.  
• Povinně volitelný předmět Náboženství ve všech ročnících. 
• Etická výchova od 1. do 8. ročníku – kde se žáci dle projektu L. Lecze a R. R. Olivara seznámí s křesťanskými hodnotami. 
• V 9. ročníku povinný předmět Křesťanská etická výchova.  
• Kněží jsou zváni do hodiny Etické výchovy a Křesťanské etické výchovy na besedy s žáky k probíranému tématu. 
• Během školního roku jsou pořádány projektové dny, které mají za úkol žákům přiblížit poselství významných církevních dnů či osob. 
• V tzv. „čajovně“ je k dispozici kněz k rozhovoru s žáky. 
• Kněží jsou zváni na akce školy a účastní se školních porad. 
• Škola se zapojuje do akcí pořádaných pro církevní školy. 
• Možnost účasti a aktivního zapojení na životě farnosti.   
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 3.4    ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 
 

Škola se zaměřuje na kvalitní naplnění cílů základního vzdělávání bez dalšího specifického zaměření. 
 
Školní vzdělávací program vychází z celostátních dokumentů „Zelená kniha“ ( České vzdělání a Evropa ) a „Bílá kniha“ ( Národní program 
rozvoje a vzdělání ), předchozích vzdělávacích programů ( Základní škola, Obecná a Občanská škola, Národní škola). Školní vzdělávací 
program plně respektuje Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. 

 
Cíle základního vzdělávání – CHCEME: 
 

 učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se 
zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; 

 vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, preferujeme lidskost ve vztazích mezi osobami nejen 
jiného pohlaví, ale i věku, národnosti či barvy pleti, jiného náboženského vyznání, stejnou péči věnovat všem žákům; 

 klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně 
přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); 

 zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové 
práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; 

 pro budoucí život v EU výrazně zkvalitnit výuku cizích jazyků;  
 vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech 

předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; 
 vést žáky ke zdravému životnímu stylu; 
 preferovat jak intelektuální nadání, tak i chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, 

manuální, estetické apod.; 
 provádět rozumnou integraci dětí se speciálními potřebami přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; 
 se zaměřovat i na žáky nadané a vytvořit  jim podmínky pro jejich rozvoj, tím omezit jejich přechod na jiné školy; z metod práce u žáků 

preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod.;  
 se zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě 

k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání; 
 rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky; do této činnosti zapojit i žákovský 

parlament, školní družinu či jiné útvary zájmové činnosti na škole (kroužky); 
 prohloubit komunikaci s rodiči a širokou veřejností, s občanskými sdruženími. 
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                                                        CCCHHHCCCEEEMMMEEE                                                            VVVÍÍÍMMMEEE                                                                     DDDOOOKKKÁÁÁŽŽŽEEEMMMEEE   

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

      JJJAAAKKK      PPPRRROOOČČČ            CCCOOO   

  

KKvvaalliittnníí  zznnaalloossttii,,  
ddoovveeddnnoossttii  aa  ppoossttoojjee  
žžáákkaa  jjssoouu    zzáákkllaadd  pprroo  
jjeehhoo  úússppěěššnnoouu  cceessttuu  
žžiivvootteemm..  
  

♥♥  
  

SSppookkoojjeennoosstt  žžáákkůů  ii  
uuččiitteellůů  jjee  zzáákkllaaddnníí  
ppooddmmíínnkkoouu  
kkvvaalliittnnííhhoo  uuččeenníí..  
  

♥♥  
  

VVee  šškkoollee  bbuuddee  
ddoossttaatteekk  žžáákkůů  jjeenn  
tteehhddyy,,  kkddyyžž  ssee  bbuuddee    
oo  jjeejjíí  ččiinnnnoossttii  mmlluuvviitt  
kkllaaddnněě..  

  

RRRooozzzvvvíííjjjeeennnííímmm   vvvnnniiitttřřřnnnííí   
mmmoootttiiivvvaaaccceee   žžžááákkkaaa   
sssmmmyyysssllluuuppplllnnnooouuu,,,   aaakkktttiiivvvnnnííí      
aaa   cccíííllleeennnooouuu   vvvýýýuuukkkooouuu...   

♥♥  
BBBrrráááttt   vvv   úúúvvvaaahhhuuu   nnnááázzzooorrryyy,,,   
nnnááápppaaadddyyy   aaa   pppooossstttřřřeeehhhyyy   
žžžááákkkůůů,,,   vvvíííccceee   sss   nnniiimmmiii   
dddiiissskkkuuutttooovvvaaattt   aaa   pppřřřeeebbbííírrraaattt   
jjjeeejjjiiiccchhh   dddooobbbrrrééé   
pppřřřiiipppooommmííínnnkkkyyy...   

♥♥  
PPPrrrooopppaaagggooovvvaaattt   ššškkkooollluuu,,,   
šššííířřřiiittt   pppooozzziiitttiiivvvnnnííí   
iiinnnfffooorrrmmmaaaccceee,,,   ssseeezzznnnááámmmiiittt   
ooossstttaaatttnnnííí   sss   kkkaaažžždddýýýmmm   
úúússspppěěěccchhheeemmm..    

  

ŽŽáákkaa  
ppřřiipprraavveennééhhoo  

pprroo  žžiivvoott  
  

♥♥  
  

PPrroossttřřeeddíí  
bbeezzppeeččnnééhhoo  
kklliimmaattuu  šškkoollyy  

  

♥♥  
  

OObbhhaajjoovvaatt  
ddoobbrréé  jjmméénnoo  

nnaaššíí  šškkoollyy  
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PPPRRROOOFFFIIILLL   ŽŽŽÁÁÁKKKAAA   PPPŘŘŘIIIPPPRRRAAAVVVEEENNNÉÉÉHHHOOO   PPPRRROOO   ŽŽŽIIIVVVOOOTTT:::   
   

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Čtu - píši - počítám 

VVV   žžžiiivvvoootttěěě   ssseee   nnneeezzztttrrraaatttííímmm,,,   
ppprrroootttooožžžeee:::   

Naslouchám druhým 

Komunikuji rodným 
i cizím jazykem 

Spolupracuji ve skupině, 
dodržuji pravidla práce v týmu 

Používám bezpečně i účinně 
materiály a nástroje 

Podám pomocnou ruku,  
požádám o pomoc 

Využívám informační a 
komunikační prostředky 

Posoudím dobro a zlo 

Odolávám negativním 
jevům společnosti 

Mám úctu k sobě i k druhým 

Naplňuji zdravý životní styl 

Obhájím svůj názor, 
přijmu názor druhého 

Samostatně řeším problémy 

Plánuji, organizuji a řídím 
si vlastní učení 

Rozvíjím duchovní rozměr 
života 
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PPPRRROOOSSSTTTŘŘŘEEEDDDÍÍÍ   BBBEEEZZZPPPEEEČČČNNNÉÉÉHHHOOO   KKKLLLIIIMMMAAATTTUUU   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY:::   
   

 

   PPřřííjjeemmnnéé  aa  
ppooddnněěccuujjííccíí  pprroossttřřeeddíí  

PPrráávvaa  aa  ppoovviinnnnoossttii  žžáákkůů  
  vv  rroovvnnoovváázzee 

VVnniittřřnníí  mmoottiivvaaccee  žžáákkaa  

 

DDeemmookkrraattiicckkáá  pprraavviiddllaa  aa  
jjeejjiicchh  ddůůsslleeddnnéé  ppllnněěnníí  

KKoommuunniikkaaccee  mmeezzii  
žžáákkyy,,  uuččiitteellii  aa  rrooddiiččii  

zzaalloožžeennaa  nnaa  
ppaarrttnneerrsskkéémm  vvzzttaahhuu  

MMoožžnnoosstt  vvyyjjááddřřiitt  ssee  aa  bbýýtt  
vvyyssllyyššeenn  pprroo  vvššeecchhnnyy  

PPoožžááddáánníí  oo  ppoommoocc  aa  
oocchhoottaa  ppoommooccii  
ssaammoozzřřeejjmmoossttíí  

  

PPrroossttoorr  pprroo  oottáázzkkyy  aa  
aarrgguummeennttaaccii    

PPrreevveennccee  rriizziikkoovvééhhoo  
cchhoovváánníí    

VVzzáájjeemmnnáá  ddůůvvěěrraa  aa  
rreessppeekkttoovváánníí  ssee  

HHooddnnoocceenníí  žžáákkůů  ppooddllee  
ppřřeeddeemm  ssttaannoovveennýýcchh  

kkrriittéérriiíí  

RReessppeekkttoovváánníí  oossoobbnnííhhoo  
mmaaxxiimmaa  žžáákkaa    
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OOOBBBHHHAAAJJJOOOBBBAAA      KKKVVVAAALLLIIITTTYYY   JJJMMMÉÉÉNNNAAA   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY:::   
   

                                                                                                         

RReepprreezzeennttaaccee  žžáákkůů  
nnaa  ssoouuttěěžžíícchh  aa    
oollyymmppiiááddáácchh  

SSppoolluupprrááccee  
ss  ccíírrkkeevvnníímmii  oorrggáánnyy  

aa  iinnssttiittuucceemmii  PPrrooppaaggaaccee  ččiinnnnoossttii  
šškkoollyy  nnaa  vveeřřeejjnnoossttii  

PPrroojjeekkttoovvéé  ddnnyy  VVýýssttaavvyy  pprraaccíí  
žžáákkůů  

DDrruužžeebbnníí  vvzzttaahhyy  
ss  ddaallššíímmii  
šškkoollaammii  

PPrreezzeennttaaccee  šškkoollyy  
ppoommooccíí  ttvvoořřiivvoossttii  

aa  kkrreeaattiivviittyy  

KKvvaalliittnníí  aa  zzooddppoovvěěddnnáá  pprrááccee  
vvššeecchh  zzaamměěssttnnaannccůů  šškkoollyy  
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 3.5   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: 
 

Cíl základního vzdělávání Co představuje v životě školy a žáka a ve výuce 

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 a učebních nabídek - knihovna, Internet, exkurze, besedy  
Propojení informací se skutečným životem 
Samostatnost, organizace vlastní činnosti 
Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 
Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu 
Poznávání vlastních možností 
Prezentace vlastních výsledků 
Tvořivost (práce na projektech) 
Práce v motivujícím prostředí 
Práce s přiměřeným učivem 
Hodnocení formou zpětné vazby 
Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí 
Výuka bez situací nerovnosti a ponížení  
Stanovení dílčích cílů 
Zařazování metod, které podporují zvídavost 
Využívání vnitřní motivace 
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  všestranné, účinné a 
otevřené komunikaci 

  

Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických 
prostředků atd.) 
Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních, 
nezdařených aj. názorů) 
Základ pro hledání a objevování problémů 
Základ spolupráce, práce v týmu  
Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným 

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 
Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 
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Cíl základního vzdělávání Co představuje v životě školy a žáka a ve výuce 

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 složitost citového života, rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, 
ve kterém žijí 
Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích 
S pomocí dospělých řešení 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 
Kompenzační a hygienické přestávky v učení 
Pohybové relaxační přestávky, dostatečná nabídka 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 rozvoji duchovních hodnot, k 
toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich 
kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 
společně s ostatními lidmi 

Chápání principy a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti 
Otevřenost vůči spolužákům 
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 

 Podpora činnosti žákovského parlamentu, výchova demokratického občana 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí 
získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 
   
KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, 
maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.. 

Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se 
vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly.  
  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy  
( Cermat, Pythagoriáda, Matematický a přírodovědný 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, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně 
věku k používání internetu. V projektových dnech používáme k logickému řešení problémů vhodné úkoly. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží 
(dětský den, soutěže, sportovní den, dopravní výchova… ). Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti: na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.  
   
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj 
vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných (např. obhajoba prací žáků při projektových dnech). Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím 
vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami (zahraniční družba, dopisování). 
   
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 

Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech 
(při Tv, na lyžařských kurzech, škole v přírodě apod.). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých 
pravidel chování. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.  
   
KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti  

Žák se řídí právy a povinnostmi vyplývajícími ze školního řádu. Zúčastňuje se kulturních a společenských akcí, které škola pořádá (kino, divadlo, koncerty, výstavy). 
Je kladen důraz na Environmentální výchovu ( Den Země aj.). Žáky vedeme k třídění odpadů. Při pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. Žáky 
zapojujeme do činnosti, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů ( Adopce na dálku – „Bangladéš“, apod.) 
   
KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a 
dovednosti při profesní orientaci 

Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. 
Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Žáci jsou zapojováni do projektu volby povolání s Úřadem 
práce v Hodoníně.  

Škola podporuje tvořivou manuální činnost žáků organizováním Vánočních a Velikonočních dílen. Žáci se aktivně zúčastňují výroby upomínkových předmětů ( např. 
z keramiky) pro spoluobčany v rámci tradičních místních akcí. 

Škola nabízí zázemí a prostor k praktickým činnostem (vaření, technické práce). 
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METODY A FORMY PRÁCE, pomocí kterých naplňujeme klíčové kompetence v našem školním vzdělávacím programu. 
 

Chtějí – li žáci v dnešním světě uspět, musí se naučit operativně reagovat na vnější podněty. Spousta informací, které se na ně denně 
chrlí musí umět třídit a vybírat z nich pouze ty, které je povedou k naplňování klíčových kompetencí potřebných pro život. Musí zvládnou 
spoustu praktických dovedností a reagovat na změny dnešního světa. Proto i způsob výuky musí  být veden tak, aby škola žáky připravila 
především pro život. Je nutné uplatňovat při výuce především takové metody a formy práce, které rozvíjejí žákovu osobnost, učí jej tvořivě 
myslet a komunikovat. Naše ŠVP máme proto zahrnuty metody a formy práce, které žáky aktivizují a tím je učí tvořivě myslet.  
Mezi takové metody bezesporu patří : 

• Kritické myšlení 
• Činnostní učení 
• Kooperativní výuka 
• Projektové vyučování 
• Dramatická výchova aj..  

  

 Kritické myšlení 
 

Cílem projektu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) je využívání takových metod, které u žáků podporují kritické myšlení a 
potřebu celoživotního vzdělávání. Kritické myšlení tedy znamená: 

- Porozumění informaci 
- Uchopení myšlenky a její prozkoumání 
- Porovnání myšlenky s jinými názory 
- Zaujetí stanoviska a jeho obhájení 

 
Metody vycházející z programu RWCT : 

- brainstorming 
- myšlenková mapa 
- I.N.S.E.R.T 
- řízené čtení 
- pětilístek 
- diskuze 
- referáty 
- metody reflexe a sebereflexe aj. 

 

 Činnostní učení 
 

Činnostní učení vychází ze zásad J.A.Komenského a běžných životních situací. Žák si na základě vlastního objevování, manipulací se 
skutečnými předměty, náčrty, či diagramy poměrně rychle a trvale osvojí vědomosti a dovednosti. 
 

Využívá se všech běžných forem vyučování – skupinové, individuální i frontální. 
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 Kooperativní výuka 
 

Kooperativní učení - skupinové -  umožňuje žákům individualizovat výuku. „Každý podle svých možností a schopností.“ Učí žáky 
spolupracovat a respektovat se navzájem, argumentovat hodnotit svůj přínos.  
 

Kooperativní metody využívají zajímavé postupy při vyučování jako je např.: 
- skládačkové učení 
- učíme se navzájem 
- expertní skupiny 
- metodu sněhové koule aj.. 

Tyto metody napomáhají rozvíjení kompetencí sociální a  řešení problémů. 
 

 Projektové vyučování 
 

Je to metoda která podporuje globální pohled dítěte na svět právě integrací učiva . Řeší se zde praktické úkoly a rozvíjí se vědomosti a 
dovednosti nejširšího spektra. 
 
Jde o metodu, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých problémů a získávají zkušenosti praktickou činností a 
experimentováním. 
Projekty mohou mít různý rozsah , různou délku, mohou být realizovány celou školou, nebo pouze určitou částí /ročník, předmět, ..), 
krátkodobé střednědobé ale i dlouhodobé. 
 
Projekt zapojuje všechny žáky, ale i respektuje jejich zvláštnosti.Rozvíjí fantazii a tvořivost, podporuje kooperaci a spolupráci.   
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 3.6   PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
 
 Škola je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům mimořádně nadaným.  
 

   Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se: 
 zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a 

vývojovými poruchami učení nebo chování) 
 zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením,dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími 

k poruchám učení a chování) 
 sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, 

s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). 
 

   Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje školské poradenské zařízení, na základě jeho doporučení škola vypracuje individuální vzdělávací 
plán žáka (IVP), případně dle doporučení uplatní speciální výchovně vzdělávací postupy. Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je 
doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu a spolupráce zákonných zástupců. Je nutná spolupráce školy, rodičů a školského 
poradenského zařízení případně dalších (odborného lékaře apod.). 
 

Postup školy při zjištění speciálních vzdělávacích potřeb u žáka:  
 příslušný vyučující informuje třídního učitele o zjištění speciálně vzdělávacích potřeb žáka  

 třídní učitel informuje ostatní vyučující, výchovného poradce a zákonné zástupce žáka o zjištění speciálně vzdělávacích potřeb žáka  

 třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ředitelem školy vypracuje žádost o vyšetření školským poradenským pracovištěm  

 po vyšetření žáka se všichni vyučující konkrétního žáka důkladně seznámí se zprávou školského poradenského zařízení, výchovný 
poradce koordinuje přípravu individuálního vzdělávacího plánu, případně úpravu výchovně vzdělávacích postupů, vyučující konzultují s 
výchovným poradcem a ředitelem školy hodnocení žáka a případné speciálně pedagogické postupy při vzdělávání  

 na pedagogických radách vyučující předkládají zprávu o průběhu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich 
hodnocení  

 pololetně vyučující zpracovávají hodnocení individuálního vzdělávacího plánu žáka, výchovný poradce zasílá toto hodnocení 
školskému poradenskému zařízení.  

 

U žáků, kteří byli primárně vyšetřeni školským pedagogickým zařízením, je postup obdobný:  
 všichni vyučující konkrétního žáka se seznámí se zprávou školského poradenského zařízení, pod vedením výchovného poradce je 

zpracován individuální vzdělávací plán, případně jsou uplatňovány postupy doporučené školským poradenským zařízením, hodnocení 
žáka a speciálně pedagogické postupy jsou konzultovány s výchovným poradcem a ředitelem školy  

 na pedagogických radách se vyučující vzájemně informují o průběhu vzdělávání a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami  

 pololetně vyučující zpracovávají hodnocení individuálního vzdělávacího plánu žáka  

 probíhá úzká spolupráce s zákonnými zástupci žáka  
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Zásady spolupráce s rodiči žáka se speciálními vzdělávacími potřebami:  
 komunikace s zákonnými zástupci žáka je intenzivnější, jsou informováni o průběhu vzdělávání žáka častějšími osobními návštěvami 

ve škole, je zaveden notýsek pro denní kontakt u žáků na 1. stupni školy, ve vhodných případech i na 2. stupni školy  

 komunikace učitelů je vstřícná, klidná, učitelé doporučují postupy při domácí přípravě, naslouchají zákonným zástupcům 

 učitelé řeší bezodkladně nastalé změny, případné problémy při vzdělávání s zákonnými zástupci žáka v přátelské a vstřícné atmosféře  

Žáci se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na 
základě doporučení školského poradenského zařízení je možné žáka vzdělávat v některém předmětu v jiném ročníku .Na základě diagnostiky 
jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a postupy výuky. 

3.6.1. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM    
 
 Vzdělávání těchto žáků se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Žákům jsou vytvářeny podmínky pro jejich 
úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. 
 
Žáci s mentálním postižením: 

 v případě individuální integrace budeme postupovat dle doporučení Speciálně pedagogického centra (SPC) Kyjov 

 návštěvy SPC ve škole 

 konzultace, spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou (PPP) Veselí nad Moravou a Hodonín 

 žáci jsou vyučováni dle individuálních vzdělávacích plánů pro jejichž tvorbu jako podklad slouží ŠVP – Církevní škola 

 v IVP jsou upraveny a formulovány očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích tak, aby byly pro tyto  žáky 
z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům byl přizpůsoben i výběr učiva 

 učební plán je přizpůsoben osnovám ŠVP 

 jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy – pomalejší tempo osvojování učiva, důraz na důkladné procvičováni a osvojení 
učiva, názornost, zapojení pohybu, hmatu – vícesmyslové učení, usnadnění časoprostorové orientace – kreslený rozvrh dne.  

 český jazyk – soustavná náprava dyslalických projevů, písně, říkanky, dle IVP globální metoda čtení, případně genetická metoda čtení, 
čtení s obrázky, při psaní důraz na grafomotorická cvičení, hůlkové psaní, přiřazování tiskacího a psacího písma, soustavné 
procvičování techniky čtení, ověřování porozumění textu  

 matematika – důraz na názor, převádění do praktického života, využití prstů, počítadla, tabulek, kalkulaček  

 přírodovědné a vlastivědné předměty – přibližovat na názoru abstraktní pojmy, opakování, upevňování osvojeného učiva  

 na 2. stupni školy – dodržování požadavků osnov, nepřetěžovat žáky, individuální péče, dodržování speciálních pedagogických 
postupů, využívání speciálních pomůcek.  

 individuální přístup k žákovi, respektování jeho tempa, časté opakování probraného učiva 
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Žáci se zrakovým postižením: 

 v případě individuální integrace budeme postupovat dle doporučení SPC pro zrakově postižené 

 žáci s menší mírou zrakového postižení budou pracovat s nakopírovanými texty se zvětšeným písmem, zvětšovací lupou, lampičkou, 
budou sedět v blízkosti tabule  

 nácvik prostorové orientace, rozvoj hmatového vnímání 

 jednotný přístup všech vyučujících 

 

Žáci se sluchovým postižením: 

 v případě individuální integrace budeme postupovat dle doporučení SPC pro sluchově postižené 

 důležitý je dobrý mluvní vzor s možností odezírání žáka, odstraňování dyslalických projevů, ověřování porozumění požadavkům a učivu  

 v případě práce mezi žáky žák sedí uprostřed třídy, případně v prvních lavicích pro správné odezírání vyučujícího 

 dbáme na pravidelné nošení naslouchadel  

 dbáme na maximální názornost při výuce 
  

Žáci s vadami řeči: 

 v případě individuální integrace budeme spolupracovat s SPC pro řečově postižené 

 dbáme na nápravu chybných hlásek ve spolupráci s logopedem, zařazujeme logopedické chvilky  

 důležitá je aktivní spolupráce s rodiči, náprava hlásek i domácím procvičováním  
 

Žáci s autismem: 

 v případě integrace žáka s autistickými rysy budeme úzce spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, na základě jejich 
doporučení bude pro žáka vypracován individuální vzdělávací plán  

 žák s autistickými rysy není nucen k osobnímu kontaktu, má možnost pracovat odděleně od žáků (paravan), najít bezpečné místo 
(domeček ve třídě)  

 není vyžadován oční kontakt, komunikace je vstřícná, vlídná  

 agresívní projevy jsou řešeny oddělením žáka od skupiny, procházkami, relaxací 
 

 Žáci s vývojovými poruchami učení: 

 postupujeme dle doporučení školských poradenských zařízení, dle doporučení je vypracován individuální vzdělávací plán s redukcí 
učiva, případně stanoveny speciálně pedagogické postupy práce  

 užíváme speciálních pomůcek – čtecí okénka, tabulky, čtení méně obtížných textů, procvičovací čtení, obrázkové čtení, čítanky pro 
dyslektiky, trojhránky na psaní, uvolňovací cviky, písanky, počítadla, drobné předměty k počítání (knoflíky), vkládací tabulky k počítání, 
nástěnné tabule  
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 zařazujeme fonematická cvičení, hry na rozlišování měkkých a tvrdých slabik, slovní hříčky k aplikaci mluvnických pravidel, hry na fixaci 
tvarů písmen, hry na pravolevou orientaci, uvolňovací cviky, počítání na prstech a na počítadle  

 žákům je věnována individuální péče v hodinách, hodnocení žáků zohledňuje postižení  
 

Žáci s vývojovými poruchami chování: 

 postupujeme dle doporučení školských poradenských zařízení, pedagogické postupy jsou uplatňovány dle doporučení, dle doporučení 
je vypracován individuální vzdělávací plán  

 je zaveden notýsek pro denní komunikaci s rodinou o projevech chování žáka  

 k žákovi přistupujeme klidně, zmírňujeme se projevy výbuchů a protestů zklidňováním a domluvou  

 pozornost upevňujeme a cvičíme častější změnou činností, plněním úkolů „pomocníka“  

 žák sedí v první lavici na kraji třídy  
 

 

3.6.2.  VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 
 

Vzdělávání těchto žáků se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd.  
Při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním postupujeme dle doporučení lékaře, případně dalších specialistů.  
S diagnostikou žáka se seznámí všichni vyučující, je stanoven způsob hodnocení žáka, vypracován individuální vzdělávací plán. 

Obecné podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním: 
 připravenost učitelů na výuku žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 
 vypracovávání individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování 
 vhodná organizace výuky, stanovený režim dne 
 přehledný systém výuky, pravidelnou relaxaci 
 umožnění využití všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků 
 pro vzdělávání těchto žáků má škola zajištěny materiálně technické vybavení a další podmínky 
 rozvíjení prostorové představivosti, paměti a komunikační schopnosti 
 možnost změn při uspořádáni skupinového vyučování 
 širší možnosti pro sportovní vyžití a tím i uvolnění psychiky 
 žák může být úplně nebo částečně uvolněn z tělesné výchovy na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení lékaře 
 je umožněna žákům ve zvýšené míře relaxace, dbáme na jejich nepřetěžování, přizpůsobíme i rozsah domácí přípravy.  

 

Aby tito žáci co nejúspěšněji naplnili vzdělávací program školy, kterou navštěvují, je nutné diferencovat výchovně vzdělávací postupy, 
formy i metody práce.  
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3.6.3.  VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 
 
 Jsou to žáci z různých menšin žijících u nás, nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Někteří žáci bez problémů integrují do 
běžné školy. Mezi žáky sociálně znevýhodněnými patří i žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálním, kulturním a ekonomickým 
zázemím.Tito žáci jsou ohroženi sociálně patologickými jevy, jako např. zneužívání návykových látek atd. proto je potřeba věnovat těmto 
žákům specifickou péči. 
 Cílem školy je integrovat tyto žáky do kmenových tříd, respektovat jejich minoritní kulturu a podporovat jejich úspěšné začlenění do 
majoritní společnosti. 
         Žáci ze znevýhodněného sociálního prostředí mají nedostatek školních potřeb a pomůcek, domácí příprava je nedostatečná, 
komunikace s rodinou je obtížnější. Jedná často o děti z minorit a odlišných kultur. U těchto žáků je největším problémem nedostatečná 
připravenost na školu zejména po jazykové stránce. 
 

 Při práci s těmito žáky uplatňujeme tyto postupy: 

 zvýšená individuální péče na počátku vzdělávání – doučování, rozvoj slovní zásoby, osvojování základních školních a společenských 
návyků  

 metody práce odpovídající mentalitě žáků – rytmizace, melodizace, pohyb, změny činností  

 přizpůsobení tempa osvojování učiva schopnostem žáků  

 zapůjčování základních školních potřeb  

 komunikace s rodiči žáka, přesvědčování o důležitosti vzdělávání  

 spolupráce s výchovným poradcem při řešení případných problémů  

 při vzdělávání dbáme na respektování odlišností kultur a multikulturní výchovu žáků  
 
Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním 
 

 individuální péče 
 odlišné metody a formy práce 
 pravidelná komunikace a zpětná vazba 
 spolupráci s psychologem, sociálními pracovníky popřípadě s dalšími odborníky 

 
Učitel stanovuje se žáky jasná pravidla chování a způsobu komunikace ve třídě i mimo vyučování. Zavádí systém pochval a trestů. 
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 3.7   VÝUKA ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 
 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných věnujeme stejnou pozornost, jako vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Při identifikaci nadaných žáků spolupracuje vyučující s třídním učitelem a výchovným poradcem, konzultují vzájemně postupy výuky. Zejména 
se jedná o pozorování žáka při školní práci a rozbor výsledků práce žáka. Následuje spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při 
jejich diagnostikování a na základě jejich doporučení vypracujeme individuální vzdělávací plán.  
       Nadaný žák může v některých předmětech navštěvovat vyšší ročník, případně může být na základě komisionálního přezkoušení zařazen 
do vyššího ročníku. Pokud by se v novém kolektivu necítil dobře, může se vrátit zpět do kmenové třídy. 
 Žáky mimořádně nadané vedeme k rovnému přístupu k méně nadaným žákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. 
 

Zásady práce s nadaným žákem ve třídě: 
 poskytujeme dostatek podnětů k rozvíjení jeho nadání  
 umožňujeme samostatně pracovat na obtížnějších úkolech než ostatní žáci  
 umožňujeme vyhledávání informací k rozvíjení nadání žáka  
 věnujeme žáku individuální péči, odpovídáme na jeho dotazy, doporučujeme literaturu, respektujeme vlastní tempo práce  
 umožňujeme vést skupinu žáků při skupinovém nebo kooperativním vyučování nebo naopak individuální činnost  
 umožňujeme doplňovat výklad učitele  
 zapojujeme žáky do soutěží, vedeme je k reprezentaci školy  
 pověřujeme žáky přípravou projektů a prezentací pro ostatní žáky  
 umožňujeme návštěvu vyššího ročníku v různých předmětech dle nadání žáka  
 vedeme nadané žáky k pochopení pro méně nadané žáky a tempo jejich práce  
 ve třídě s žáky na různé úrovni dbáme na rozvíjení a podporování vzájemných vztahů, vzájemné pomoci a tolerance 
 učitelé respektují osobnostní zvláštnosti těchto žáků. 

 

Rozvíjení nadání u jednotlivých žáků dle typu nadání 
 

  Matematika:                      práci na počítači (vzdělávací programy),ndividuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvizy, 
záhady, problémové úlohy, návštěva vyučovacích hodin vyšších ročníků 

 Hudební nadání:                jiné zapojení v hodině - hra a doprovod na nástroj, soutěže pěvecké (Slováckou stuhu), zapojení do 
kulturních vystoupení, školního pěveckého sboru 

 Výtvarné nadání:               volba složitějších technik, účast na soutěžích 
 Pohybově nadaní žáci:      zapojení do soutěží, reprezentace školy 
 Jazykové schopnosti:        zapojení do soutěží, možnost dopisování s žáky s družebních zahraničních měst, možnost výjezdu na 

studijní pobyty 
 Český jazyk:                      soutěžní práce do místního tisku, recitační soutěže 
 Informatika:   možnost využití ICT k tvorbě prezentací, referátů, webových stránek… 

  
  
. 



strana  - 36 -                                                                    ŠVP „Církevní základní škola“ – Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, © 2013, v.4                                          

 

 3.8     ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
 

3.8.1. INTEGRACÍ OBSAHU TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU DO 
VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU POVINNÉHO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU : 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: 
Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Matematika a 
její aplikace 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a 
společnost 

Člověk a 
příroda 

Umění a 
kultura 

Člověk a 
zdraví 

Člověk a 
svět práce 

Doplňují 
vzdělávací 

obory - 
povinné 

 

OSV –  OSOBNOSTNÍ  A  SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

1. Rozvoj schopností 
poznávání 

ČJ ČJ ČJ    AJ ČJ   AJ ČJ   AJ ČJ   AJ ČJ   CJ ČJ   CJ ČJ  CJ 
M M M M M M M M M 
    Inf Inf Inf Inf Inf 
     D     D D D 

Pr Pr  Pří    Vl Pří    Vl F   Př  Z F   Př   Z F   Ch  Př   Z F   Ch  Př   Z 
Hv    Vv Hv    Vv Hv    Vv Hv    Vv Hv    Vv Hv    Vv Vv Vv Vv 

Tv Tv Tv     Tv  
Pč Pč Pč Pč Pč Tp Pp  Sp 
Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv KEv 

2. Sebepoznání a sebepojetí 

  ČJ ČJ      AJ AJ AJ ČJ   CJ ČJ   CJ ČJ     CJ 
      Inf  Sp 

Pr    Pří   Př  
   Vv Vv Hv Vv Hv    Vv  

Tv Tv Tv   ZČ Tv Tv ZČ   Tv 
Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv KEv 

3. Seberegulace a 
sebeorganizace 

ČJ ČJ  ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ   CJ 
M M M   M M M M 
Pr   Pří    Vl Pří Př   Z F   Př   Z F   Z ZČ 
Tv Tv Tv Tv Tv ZČ   Tv Tv  Sp 
Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv KEv 

4. Psychohygiena 

  AJ AJ AJ ČJ    AJ ČJ   CJ ČJ   CJ ČJ   CJ 
M M M M M M M M M 
     Inf Inf Inf Inf 
  Pr   F F F  

Tv Tv Tv Tv Tv ZČ Hv Tv ZČ   Tv 
     Tp Pp   

Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv KEv 
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5. Kreativita 

  ČJ   AJ ČJ   CJ ČJ   CJ ČJ   CJ 
M M M   M M M M 
    Inf Inf Inf Inf Inf 
   Hv    Vv Hv    Vv F F Vv Rgv 

Tv Tv Tv Tv Tv Tv    
Pč Pč Pč Pč Pč Hv Vv   
Etv Etv Etv Etv Etv Etv 

   

6. Poznávání lidí 

ČJ  AJ ČJ  ČJ    AJ  ČJ ČJ 
M M M M M M M M M 
Pr Pr Pr Pří Pří F F Př  
   Vv Vv  Pp   

Tv Tv Tv Tv Tv ZČ    Tv   ZČ   Tv 
Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv KEv 

7. Mezilidské vztahy 

ČJ     ČJ   AJ ČJ   CJ ČJ   CJ ČJ   CJ 
M M M Vv Vv  M M  
 Pr  Pří    Vl Pří     

Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv 
Pč Pč Pč Pč Pč  Pp   
Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv EKv 

8. Komunikace 

ČJ  ČJ   AJ ČJ    AJ ČJ    AJ ČJ    AJ ČJ   CJ ČJ   CJ ČJ   CJ 
M M M M M M M M M 
 Pr Pr  Pří    Vl Př   Z Př   Z Př   Z Př 

Hv    Vv Hv   Vv Hv    Vv Hv    Vv Hv    Vv Vv Hv  Sp 
Tv Tv Tv   ZČ Tv  ZČ   Tv 
Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv KEv 

9. Kooperace a kompetice 

  ČJ  ČJ   ČJ ČJ   CJ 
  M M M M M M M 
  Pr   Př F   Př F   Př F   Př 

Tv Tv Tv Tv Tv   Tv    Tv 
Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv KEv 

10. Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

     Tp ČJ  CJ ČJ   CJ CJ 
  M M M M M M M 
   Tv Tv ZČ Tv Tv  
     Etv Etv Etv KEv 

11. Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

   ČJ ČJ  ČJ ČJ ČJ 
 M M   M M  M 
        Ov 
      Tv Tv Tv 
     Tp   Sp 

Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv Etv KEv 
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VDO –  VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

1. Občanská společnost a 
škola 

        ČJ 
 Pr  Vl  D    D D     Ov D    Ov 
   

  
Hv   Vv   Vv Vv Vv 

   
  

Tv Tv   

2. Občan, občanská 
společnost a stát 

      ČJ  ČJ 
     D Ov D    Ov D    
    Vl    Rgv 
        KEv 

3. Formy participace občanů 
v politickém životě 

       D     D 
      Ov Ov  
         

4. Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

     D  Ov Ov 
    Vl    Z 
        Hv 
         

 
 
 

EGS –  VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

1. Evropa a svět nás zajímá 

   ČJ    AJ ČJ   AJ AJ ČJ   CJ ČJ   CJ ČJ   CJ 
      D      Ov D      D 

Pr  Pr  Vl  Z Z Rgv 
Pč Pč Pč Pč Pč     

Vv   Hv Vv   Hv    Vv   Hv   Vv   Hv Vv   Hv Vv Vv   Hv Vv Vv 

2. Objevujeme Evropu a svět 

     AJ CJ    CJ CJ 
    Inf  Z Z Rgv 
   Vv Vv  Hv Hv Hv 
    M   Tv Tv 
        KEv 

3. Jsme Evropané 

   
  

AJ CJ CJ CJ 
     D D D D    Ov 
   

  
 Z Z Z      Rgv 

   Vv Vv   Hv  
   

  
Tv Tv Tv Tv 
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MKV –  MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

1. Kulturní diferenciace 

   ČJ ČJ  ČJ ČJ ČJ 
     D     D D    D 
  Pr  Vl  Z Z Rgv 

Vv Vv Vv Vv Hv  Vv  Hv Hv Vv 
      Etv   

2. Lidské vztahy 

   ČJ   AJ ČJ   AJ ČJ   AJ ČJ   CJ ČJ   CJ ČJ   CJ 
     D    D    D  
  Pr   Z Z  Z    Rgv  

Etv Etv Etv Etv Etv Etv   KEv 

3. Etnický původ   Pr Vl 
 

Z Z Z    Př Z    Rgv 
   Vv Vv Vv D D  D 

4. Multikulturalita 
  AJ ČJ   AJ ČJ   AJ AJ ČJ   CJ  ČJ   CJ   ČJ   CJ   
   Vv Vv    Z    Rgv 
        KEv 

5. Princip sociálního smíru a 
solidarity 

      Ov   
    Hv     
         

 

ENV –  ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

1. Ekosystémy      D D D  
 Pr  Pří Pří Z    Př Z   Př Z  Př  Ch Z  Př F  Rgv 

2. Základní podmínky života 

     D D D  
  Pr Pří Pří Z Z F  Ch  Př  Z F Ch Př Z 

Pč Pč Pč Pč Pč     
Tv Tv Tv      ZČ   Tv Tv Tv ZČ  Tv 

3. Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

        ČJ ČJ ČJ 
Pč Pč Pč Pč Pč D    D   Ov D    D   Ov 

   Pří Pří Př   Z    Př     F   Z    Př    Z Př Ch Rgv 
    Vv Vv Vv Vv Vv 
     ZČ   ZČ 

4. Vztah člověka k přírodě 

   
  ČJ ČJ  M 

     D    Ov  Ov 
       Etv KEv 
  Pr Pří    Vl Pří   F   Př Z Př Ch Rgv 

Vv Vv Vv     Vv Vv 
Tv Tv Tv Tv Tv ZČ Tv Tv Tv ZČ Tv   
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MED –  MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

1. Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

  ČJ  ČJ  ČJ ČJ KEv 
    Inf Inf Inf   
       M M 
     Př   Z Př   Z    Př   Z    Př Z Ch Rgv 
        Hv 

2. Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 

   ČJ ČJ ČJ   ČJ 
    Inf Inf   Inf 
       M  
     ZČ   ZČ 

3. Stavba mediálních sdělení       ČJ   
         

4. Vnímání autora mediálních 
sdělení 

        ČJ 
      Inf  Inf 
    Hv    Hv 
     Tv Tv  Tv 

5. Fungování a vliv medií ve 
společnosti 

   ČJ ČJ  ČJ  D 
    Inf  Ov  Inf 
   Pří Pří   Vl  Hv  Vv Vv Hv 
     ZČ Tv Tv ZČ 

6. Tvorba mediálního sdělení 
     ČJ   ČJ 

Pč Pč Pč Pč Pč    Inf 
   Vv Vv Vv    

7. Práce v realizačním týmu     Inf    Inf 
      Tv Tv Tv 
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3.8.2   REALIZACE OBSAHU TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU            
           PROJEKTOVÝM VYUČOVÁNÍM : 

 

A) CELOŠKOLNÍ PROJEKTY: 
 

Název 
projektu 

Termín 
(KDY?) Prostředí 

 (KDE?) 
Účel, smysl: 

(PROČ?) 

Realizace, 
organizace: 

(JAK?) 

Výstup - závěrečný produkt 
 (CO?) 

Průřezové 
téma 

Tématický 
okruh 

Náměty témat 
Rozsah 

PPPOOOSSSEEELLLSSSTTTVVVÍÍÍ    
KKKŘŘŘEEESSSŤŤŤAAANNNSSSKKKÝÝÝCCCHHH      

VVVÁÁÁNNNOOOCCC    

Prosinec 

Kmenové třídy, 
specializované 
učebny, 
kuchyňka, 
kostel, farní 
úřad 

Žáci si připomenou staré 
tradice a obyčeje spojené 
se svátky vánočními a 
křesťanským poselstvím 
vánočních svátků 
v každodenním životě. 
Smyslem projektu je 
vedení žáků k utřídění 
informací, posílení 
vyjadřovacích schopností, 
uvědomění si cyklického 
času, pohled do myšlení a 
život našich předků 

Žáci se rozdělí 
do skupin:  
I. stupeň – třída 
II. stupeň – 
vyučující ve 
svých 
předmětech 
začlení žáky do 
jednotlivých 
skupin 
 
 

Koledy a vánoční písně, vánoční 
symboly a Vánoční příběh o narození 
Ježíše Krista a jeho význam pro 
lidstvo 

Vytvoření vánočního pečiva. 
Výroba vánočních ozdob ze dřeva, 

vosku, slámy, výroba betlémů. 
Návštěva kostela Sv. Andělů strážných. 
Den věnovaný tradicím spojených 

s vánočními svátky – s tím spojené 
vysvětlení historie. 

Výroba předmětů spojených s tradicí 
vánoc. 

Vánoce ve světě. 

OSV 
Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

Cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity 
– pružnost nápadů, 
originality, schopnosti 
„dotahovat“ nápady do 
reality 

I. stupeň – 4 
vyuč. hodiny 

            
II. stupeň – 5 

vyuč. hodin 
 

Jednodenní, 
souvislý blok 

EGS 
Evropa a svět nás 

zajímá 
Lidová slovesnost, zvyky a 

tradice národů 
Život dětí v jiných zemích 

VVVEEELLLIIIKKKOOONNNOOOCCCEEE    

Březen, 
duben  

Kmenové třídy, 
specializované 
učebny, 
kuchyňka, 
plenér 

Žáci si připomenou staré 
tradice a obyčeje spojené 
s vítáním jara (léta) a 
křesťanským poselstvím 
velikonočních svátků 
v každodenním životě. 
Smyslem projektu je 
vedení žáků k vyhledávání 
a třídění informací, 
posílení vyjadřovacích 
schopností, 
uvědomění si cyklického 
času, pohled do myšlení a 
života našich předků 

Žáci si zvolí 
pracovní dílnu 
(projektovou 
aktivitu) dle 
svého zájmu a 
pracují v ní podle 
předem známého 
a vypracovaného 
plánu činnosti 

 
Velikonoční událost – umučení a 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jeho 
význam pro lidstvo 

Vytvoření některých tradičních jídel. 
Výroba velikonočních dekorací. 
Návštěva skanzenu Strážnice. 
Výroba předmětů spojených s tradicí 

velikonoc. 
Velikonoce ve světě - vítání jara 
Křesťanské hodnoty v odkazu  
Velikonoc 

OSV Kreativita 

Cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity – 
pružnost nápadů, originality, 
schopnosti „dotahovat“ 
nápady do reality 

I. stupeň – 4 
vyuč. hodiny 

            
II. stupeň – 5 

vyuč. hodin 
 

Jednodenní, 
souvislý blok 

EGS 
Evropa a svět nás 
zajímá 

Lidová slovesnost, zvyky a 
tradice národů 

Život dětí v jiných zemích 
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B) VÍCEROČNÍKOVÉ PROJEKTY: 
 

Název projektu 
Určen pro 

(KDO?) 
Termín 
(KDY?) Prostředí 

 (KDE?) 
Účel, smysl: 

(PROČ?) 

Realizace, 
organizace: 

(JAK?) 

Výstup - závěrečný 
produkt 

 (CO?) 

Průřezové 
téma 

Tématický 
okruh 

Předměty Rozsah Náměty témat 

HHHUUURRRÁÁÁ   ZZZ   LLLAAAVVVIIICCC   
(((ššškkkooolllaaa   

vvv   pppřřřííírrroooddděěě)))   
 

2. –  5. 
ročník 

Duben - 
květen 

Na škole 
v přírodě 
( učebna, 
hřiště, louka, 
les, potok) 

 

Projekt je zaměřený na 
poznávání a zkoumání 
přírody, na pochopení 
platnosti základních 
přírodních zákonitostí, 
vztahů 
v ekosystémech, 
vztahů člověka a 
životního prostředí.  
Cílem je vytvoření a 
prohlubování kladného 
vztahu k přírodě, 
pěstování pozitivních 
vztahů k sobě i 
k ostatním, 
orientování se 
v neznámém prostředí, 
vnímání přírody. 

Motivace (ve škole, na 
škole v přírodě) 

Organizace a rozdělení 
žáků do pracovních 
skupin 
Řešení zadaných úkolů 

v pracovních skupinách 
Zkoumání přírody formou 

soutěží a netradičních 
her 

Průběžné hodnocení práce 
Závěrečné celkové 

vyhodnocení 
 

Výtvarné práce, 
fotografie 

Písemné zpracování 
daných témat 

Výstava v budově školy 
Výstava na veřejném 

místě 
 

ENV 
Ekosystémy 
Základní 

podmínky života 

Les, louka, pole, rybník 
Krajina kolem nás 
Rozmanitost přírody 

4 – 5 
souvislých 

dní, 
v rozsahu 
16 – 25 
hodin 

 

OSV 

Rozvoj schopnosti 
poznávání 

Kooperace a 
kompetice 

Rozvíjení schopnosti 
pozorování, poslouchání, 
vyhodnocování, reagování 
(jednání). 

Rozvíjení individuálních 
dovedností pro kooperaci, 
posilování sociálních 
dovedností 

SSSPPPOOORRRTTTOOOVVVNNNÍÍÍ   
ZZZDDDAAATTTNNNOOOSSSTTT 

1. –  5. 
ročník 

(všichni, 
zástupci tříd) 

říjen, 
únor, 

květen 
Tělocvična 

školy, 
zámecký 

park, 
atletická 
dráha na 

sokolovně 
 
 

Žáci budou v průběhu 
školního roku získávat 
a zvyšovat svoji 
FYZICKOU  
ZDATNOST, rozvíjet 
rychlost, sílu, 
obratnost. 
                                         
Rozvoj činností 
ovlivňujících ZDRAVÍ. 
 

 

TESTY ZDATNOSTI           
(běh 4 x 10 m, skok 

z místa, hod 
medicinbalem, šplh na 
tyči, dřepy ) 

 

PŘESPOLNÍ BĚH 
( 300 m, 400 m, 500 m ) 
 

GYMNASTICKÝ  
VÍCEBOJ 

(prostná, akrobatické řady, 
přeskok přes kozu, 
hrazda , kladinka) 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
(běh 60 m, běh 270 m, hod 

kriketovým míčkem, skok 
daleký) 

Výsledky testů 
jednotlivých tříd na 
školní „SPORTOVNÍ 
NÁSTĚNCE“ 

Vyhlášení nejzdatnějších 
žáků ( jedna dívka, 
jeden hoch za třídu ) 
školním rozhlasem  

 

OSV 
Seberegulace a 
sebeorganizace 

Komunikace 

Rozvoj úrovně pohybových 
dovedností 

Rozvoj komunikačních 
schopností a dovedností 

Rozvoj činností podporujících 
pohybové učení 

Vedení k vlastní potřebě 
zvyšování osobní fyzické 
kondice 

Spolupráce, vzájemná 
podpora, pomoc 

Šíření osvěty o potřebě 
udržování a zvyšování 
fyzické zdatnosti mezi 
spolužáky, rodiči, kamarády 

Tělesná 
výchova 

max. 5 
vyuč. 
hodin 

v rámci 
jednoho 

dne 
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Název projektu 

Určen pro 
(KDO?) 

Termín 
(KDY?) Prostředí 

 (KDE?) 
Účel, smysl: 

(PROČ?) 

Realizace, 
organizace: 

(JAK?) 

Výstup - závěrečný 
produkt 

 (CO?) 

Průřezové 
téma 

Tématický 
okruh 

Předměty Rozsah Náměty témat 

UUUMMMÍÍÍMMMEEE   SSSIII   
PPPOOOMMMÁÁÁHHHAAATTT 

1. a 9. 
ročník 

Září - 
červen 

Škola 

Projekt je zaměřený 
na rozvoj dovedností 
týkajících se 
mezilidských vztahů 
a rozvoj komunikace. 
Po dobu trvání 
projektu se pokusí 
spolupracovat a 
vzájemně si 
pomáhat. 

Žáci 9. ročníku připraví pro 
nejmenší : 

  - uvítání do školy 
  - mikulášskou nadílku 
  - vánoční besídku 
  - zápis žáků do školy 
   - den dětí 
  - rozloučení na závěr 

roku. 
Žáci 1. ročníku : 
 - rozloučení 

s odcházejícími žáky na 
závěr roku 

 

Fotografie, prezentace, 
soutěže. 

OSV 

Poznávání lidí 
Mezilidské vztahy 

Komunikace 
Řešení problémů 

Vzájemné poznávání se 
Empatie, respektování, 

podpora, pomoc 
Rozvoj komunikace 

Dovednost řešit problémy 
   Různé sociální role 

Mimo výuku 
předmětů 
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C) ROČNÍKOVÉ PROJEKTY: 
 

Název projektu 

Určen pro 
(KDO?) 

Termín 
(KDY?) Prostředí 

 (KDE?) 
Účel, smysl: 

(PROČ?) 

Realizace, 
organizace: 

(JAK?) 

Výstup - 
závěrečný produkt 

 (CO?) 

Průřezové 
téma 

Tématický 
okruh 

Předměty Rozsah Náměty témat 

SSSEEEZZZNNNAAAMMMUUUJJJEEEMMMEEE   
SSSEEE  

6.ročník 
Září  

začátek 

Ubytovna 
v rekreační 

oblasti, 
v regionu, 
s možností 
stravování, 
turistiky a 
vhodného 

dopravního 
spojení 

Dosáhnout vzájemné 
seznámení a 
částečného stmelení 
nových kolektivů, 
třídních učitelů. 
Projekt je zaměřen na 
jejich sebepoznávání a 
zvyšování jejich 
sebevědomí. 

Vzájemné poznávání 
formou závodivých her 
spojených s rozvojem 
síly, obratnosti a 
vytrvalosti. 
Stmelování kolektivu 
spojené s učením se 
novým dovednostem. 
Práce v týmech v 
podmínkách soutěže 
 

Vytvoření příznivého 
pracovního prostředí 
v nově ustanovených 
kolektivech. 
 

Zvýšení sebevědomí a 
položení základu 
k touze po  zvyšování 
vlastní fyzické 
zdatnosti. 
 

Nácvik týmové práce 
neformálních skupin 
v původně formálním 
kolektivu. 
 

 

OSV 

Seberegulace a 
sebeorganizace 

Poznávání lidí 
Mezilidské vztahy 

Regulace vlastního jednání i 
prožívání 

Vzájemné poznávání se ve 
třídě 

Péče o dobré vztahy, empatie 

propojenost 
s předměty 
Člověk a 
zdraví, 

Přírodopis, 
Zeměpis,  
   Dějepis,   
Občanská 
výchova, 
Tělesná 
výchova 

3-5 dní 
(souvislý 

blok) 

MKV Lidské vztahy 

Udržovat tolerantní vztahy a 
rozvíjet spolupráci s jinými 
lidmi, bez ohledu na jejich 
kulturní, sociální, 
náboženskou nebo zájmovou 
příslušnost 

LLLYYYŽŽŽAAAŘŘŘSSSKKKÝÝÝ   
VVVÝÝÝCCCVVVIIIKKKOOOVVVÝÝÝ   

KKKUUURRRZZZ 

7.ročník Leden  

Ubytovna 
v rekreační 
oblasti, 
s možností 
lyžování jak 
pro 
začátečníky, 
tak i pokročilé  

Žáci se naučí 
základům lyžařského 
(případně 
snowboardového) 
umění a zdatnější svoji 
techniku zdokonalí 

Základy lyžování, 
jízda na vleku, 
informace o lyžařské 
výzbroji a výstroji, 
lyžařských stylech a 
disciplínách,  
beseda se členem 
horské služby, 
bezpečnost na horách, 
práci záchranářů 

Vytvoření příznivého 
sportovního prostředí, 
závěrečný slalom 
Zvýšení sebevědomí a 
položení základu 
k touze po  zvyšování 
vlastní fyzické 
zdatnosti. 
Fotodokumentace na 
školní „SPORTOVNÍ 
NÁSTĚNCE“ 

OSV 
Seberegulace a 

sebeorganizace 
Mezilidské vztahy 

Tělesná 
výchova 

týden 

Cvičení sebekontroly, 
sebeovládání, regulace 
vlastního jednání i prožívání 
Rozvoj činností podporujících 

pohybové učení 
Vedení k vlastní potřebě 

zvyšování osobní fyzické 
kondice 
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Název projektu 

Určen pro 
(KDO?) 

Termín 
(KDY?) Prostředí 

 (KDE?) 
Účel, smysl: 

(PROČ?) 

Realizace, 
organizace: 

(JAK?) 

Výstup - závěrečný 
produkt 

 (CO?) 

Průřezové 
téma 

Tématický 
okruh 

Předměty Rozsah Náměty témat 

PPPUUUTTTOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   PPPOOO   
PPPŘŘŘÍÍÍRRROOODDDNNNÍÍÍCCCHHH   

ZZZAAAJJJÍÍÍMMMAAAVVVOOOSSSTTTEEECCCHHH   
ČČČRRR    

8.ročník Květen 

učebna PC 
odborná 

učebna Př-Z  
 

Národní 
přírodní 

rezervace  

Osvěta a výchova žáků 
v oblasti ochrany 
přírody a životního 
prostředí. 

Směřování žáků 
k odpovědnosti vůči 
přírodě 

Sběr informací o 
CHKO Bílé Karpaty 
z internetu. 

Spolupráce se 
Vzdělávacím a 
informačním 
střediskem Bílé 
Karpaty, Lipka  – 
realizace výukového 
programu na téma 
příroda (CHKO) 

Jednodenní terénní 
exkurze do NPR  

Projektová práce. 
Písemně zpracovaná 

charakteristika CHKO 
Exkurze – NPR  
Protokol z exkurze, 

dokumentační foto 
Výstava prací 

v prostorách školy 

ENV Vztah člověka a 
prostředí 

 
Zeměpis, 
přírodopis 

 

v hodinách 
Př a Z 
+  den 

v terénu 

Ochrana přírody v regionu 

PPPOOOZZZNNNÁÁÁVVVÁÁÁMMMEEE   
RRREEEGGGIIIOOONNN 

9.ročník Květen 

zvolený 
region 
 (např. 
Slovácko, 
Valašsko, 
Haná, 
Vysočina,…) 

Zaměření na 
zprostředkované i 
praktické poznávání 
daného regionu 
z hlediska historických 
souvislostí, tradic, 
kulturních památek, 
přírodní a 
geografických 
zajímavostí 

Putování autobusem 
po určené trase 
s návštěvou přírodních 
významných lokalit, 
jeskyní, exkurzí po 
závodech, hradech, 
zámcích, památnících, 
muzeí 

Protokol z exkurze, 
dokumentační foto 
Výstava prací 
v prostorách školy, 
videonahrávka 

ENV 
Vztah člověka k 
přírodě 
Ekosystémy 

Přírodní a geografické 
zajímavosti v regionu, 

historické vazby na změnu 
v dané lokalitě, důsledek 

lidské činnosti, tradice 

Zeměpis, 
přírodopis, 

dějepis, 
regionální 
výchova 

2 denní 
poznávací 

zájezd 
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Název projektu 

Určen pro 
(KDO?) 

Termín 
(KDY?) Prostředí 

 (KDE?) 
Účel, smysl: 

(PROČ?) 

Realizace, 
organizace: 

(JAK?) 

Výstup - 
závěrečný 

produkt 
 (CO?) 

Průřezové 
téma 

Tématický 
okruh 

Předměty Rozsah Náměty témat 

LLLOOOUUUČČČEEENNNÍÍÍ   
DDDEEEVVVÁÁÁŤŤŤÁÁÁKKKŮŮŮ  

9.ročník 

Červen  
konec 

školního 
roku 

kinosál 

Projekt je zaměřen na 
loučení žáků  
9. ročníků na konci 
školního roku, 
 na jejich ohlédnutí se za 
uplynulými školními léty…. 
 

Společné rozloučení 
žáků a učitelů 

Proslov 
Kulturní program 
Vzpomínka na školní 

léta 
Předání pamětních 

listů 

Využití získaných 
znalostí a dovedností 
při veřejném 
vystoupení 

Prezentace činnosti 
v průběhu školní 
docházky 

Pamětní listy 
Pozvánky 
 

OSV 
Hodnoty, postoje, 

praktická etika 
Komunikace 

Dějepis 
Hudební 
výchova 
Výtvarná 
výchova 

Informatika 

6 vyuč. 
hodin 

v rámci 
jednoho dne 

Analýzy vlastních i cizích 
postojů a hodnot a jejich 
projevů v chování lidí 
Dovednosti pro sdělování 

verbální i neverbální 

MED 
Tvorba mediálního 

sdělení 

Tvorba mediálního sdělení 
pro místní tisk, kabelovou 
televizi, internetové médium, 
tvorba pozvánek a 
prezentace školní činnosti 

444888   HHHOOODDDIIINNN   
DDDEEEVVVÁÁÁŤŤŤÁÁÁKKKAAA 

9.ročník Červen  

škola – 
kmenové 
třídy, učebna 
informatiky, 
činnost 
v terénu 

Prověření naplňování 
klíčových kompetencí 
ŠVP a dovedností využití 
znalostí u žáků 9. 
ročníku. 
Např. schopnost pracovat 
v týmu – rozdělit si role, 
úkoly, umění spolu 
komunikovat, 
spolupracovat, vystupovat 
před ostatními, 
argumentovat, samostatně 
řešit zadané úkoly, 
prezentovat svá řešení, 
vyhledávat a tříditt 
informace, uplatňovat 
získané znalosti, tvořivé 
myšlení …. 

Jednotlivéh týmy 
(skupiny) tvoří 3–4 
žáci.  
Skupiny společně 
pracují na řešení  
zadaných úkolů.  
Na řešení zadaných 
úkolů, jejich 
zpracování a přípravu 
prezentace mají 
celkem 48 hodin. 
Obhajoba –prezentace 
řešení úkolu 
v elektronické podobě 
- každý žák. 
Vyhodnocení  
jednotlivých skupin, 
jednotlivců  i celého 
ročníku. 

Prezentace 
v PowerPoint, herbáře, 
fotodokumentace. 
Certifikáty o 
absolvování projektu 
pro každého 
účastníka. 
 
Autoevaluace školního 
vzdělávacího 
programu daná 
školským zákonem, 
zjištění předností, 
rezerv, možností a 
nedostatků pro 
zkvalitnění výuky na 
naší škole 
v následujících letech. 

MED 

Stavba mediálních 
sdělení  
Tvorba mediálního 
sdělení 
Práce v realizačním 
týmu 

průřez všech 
předmětů 

2 dny na 
zpracování 

úkolů, 
obhajoba, 

vyhodnocení 

Uplatnění a výběr výrazových 
prostředků a jejich 
kombinací pro tvorbu věcně 
správných sdělení 

Komunikace a spolupráce v 
týmu 

Využití získaných znalostí a 
dovedností při veřejném 
vystoupení 
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4.  UČEBNÍ PLÁN 
 

4.1.1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU – 1. STUPEŇ 
 

RVP oblast RVP Obor RVP  
hodin za týden 

ŠVP- název předmětu Zkratka ŠVP  
hodin za týden 

Ročník – počet hodin za týden 
1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 35 ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ Čj 35 8 8 7 6 6 

Cizí jazyk 9 ANGLICKÝ JAZYK Aj 9   3 3 3 

Matematika a její aplikace 20 MATEMATIKA M 20+3 4 4+1 4+1 4+1 4 

Informační a komunikační technologie 1 INFORMATIKA Inf 1     1 

Člověk a jeho svět 12 

PRVOUKA Pr 6 2 2 2   

PŘÍRODOVĚDA Pří 3    1 2 

VLASTIVĚDA Vl 3+1    2 1+1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

12 
HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv 5 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vv 7 1 1 1 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv 10 2 2 2 2 2 

Člověk a svět práce 5 PRACOVNÍ ČINNOSTI Pč 5 1 1 1 1 1 

Doplňující 
vzdělávací obory 

Etická výchova  ETICKÁ VÝCHOVA Etv 5 1 1 1 1 1 

Povinně volitelné 
předměty 

 NÁBOŽENSTVÍ  Náb 
5 1 1 1 1 1 

 
ČTENÁŘSKÁ A INFORMAČNÍ 

GRAMOTNOST Čig 

Disponibilní časová dotace 14 Průřezová témata jsou zařazena a realizována se všemi žáky v průběhu vzdělávání 

Celková povinná časová dotace: 118 Povinná časová dotace (celkem, v ročnících): 118 21 22 24 25 26 
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4.1.2. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU – 2. STUPEŇ 
 

RVP oblast RVP Obor RVP  
hodin za týden ŠVP- název předmětu Zkratka ŠVP  

hodin za týden 
Ročník - počet hodin za týden 
6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 15 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Čj 15+1 4 4 4 3+1 

Cizí jazyk 12 ANGLICKÝ JAZYK Aj 12 3 3 3 3 

 
Další cizí jazyk 6 

NĚMECKÝ JAZYK Nj 
6  2 2 2 

 RUSKÝ JAZYK Rj 

Matematika a její aplikace 15 MATEMATIKA M 15+1 4 4 4 3+1 

Informační a komunikační technologie 1 INFORMATIKA Inf 1+3 1 1 1 1 

Člověk a společnost 
Dějepis 

11 
DĚJEPIS D 8 2 2 2 2 

Výchova k občanství OBČANSKÁ VÝCHOVA Ov 3  1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 

21 

FYZIKA F 6+1 2 1 1+1 2 

Chemie CHEMIE Ch 3+1   2 1+1 

Přírodopis PŘÍRODOPIS Př 6+1 2 1+1 2 1 

Zeměpis ZEMĚPIS Z 6+1 2 2 1+1 1 

 REGIONÁLNÍ VÝCHOVA Rgv 1    1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

10 
HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv 4 1 1 1 1 

Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vv 6 2 2 1 1 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 

10 
ZDRAVÍ A ČLOVĚK ZČ 2 1   1 

Tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv 8 2 2 2 2 

Člověk a svět práce 3 

TECHNICKÉ PRÁCE Tp 1 1    

PŘÍPRAVA POKRMŮ Pp 1  1   

SVĚT PRÁCE Sp 1    1 

Doplňující vzdělávací 
obory 

Etická výchova 

 

ETICKÁ VÝCHOVA Etv 3 1 1 1  

KŘESŤANSKÁ ETICKÁ VÝCHOVA Kev 1    1 

Povinně volitelné 
předměty 

NÁBOŽENSTVÍ  Náb 
4 1 1 1 1 

FUNKČNÍ GRAMOTNOST Fug 

Disponibilní časová dotace 24 
(z toho 6 pro DCJ) 

Průřezová témata jsou zařazena a realizována se všemi žáky v průběhu vzdělávání 

Celková povinná časová dotace: 122 Povinná časová dotace (celkem - ročnících): 122 29 30 31 32 



ŠVP „Církevní základní škola“ – Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, © 2013, v.4                                                                                    strana  - 49 - 

4.2. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 
 

4.2.1. REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V JEDNOTLIVÝCH ŠKOLNÍCH OBDOBÍCH: 
 

UČEBNÍ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU 

ROČNÍK 
ŠKOLNÍ ROK 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Církevní základní škola 
verze 3.1. 

(č.j. 32/2013) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Církevní základní škola 
verze 4. 

(č.j.33/2013) 

6.      

7.      

8.      

9.      

 
 

4.2.2. POVINNÉ PŘEDMĚTY – NÁZVY, INTEGRACE: 
 
Změny názvů předmětů v ŠVP ve srovnání s názvy příslušného oboru RVP ZV : 
   Český jazyk a čtení – 1. stupeň, Český jazyk a literatura 
   Matematika – Matematika a její aplikace 
   Informatika – Informační a komunikační technologie 
   Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda – vytvořené na základě vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a jeho svět 
   Pracovní činnosti, Technické práce, Příprava pokrmů, Svět práce – vytvořené na základě vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce 
   Občanská výchova – 2. stupeň, Výchova k občanství 
 
Integrované předměty : 

 Regionální výchova – nový předmět vzniklý integrací částí rozšířených vzdělávacích obsahů těchto vzdělávacích předmětů – Zeměpis, Dějepis, Občanská výchova a 
Přírodopis       

 Zdraví a člověk - vytvořený na základě vzdělávacího obsahu oboru RVP ZV Výchova ke zdraví  
 Křesťanská etická výchova - nový předmět vytvořený integrováním některých rozšířených vzdělávacích obsahů vzdělávacího oboru Etická výchova a Náboženství .
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4.2.3. VYUŽITÍ DISPONIBILNÍ ČASOVÉ DOTACE: 
 

Počet 
hodin 

Předmět Ročník 1. STUPEŇ                               Určení disponibilní časové dotace 

3 Matematika 2.,3.,4. K posílení časové dotace nad rámec vymezené minimální časové dotace 

1 Vlastivěda 5. K posílení časové dotace - zaměření na evropský region ve vlastivědném okruhu „Místo, kde žijeme“ 

5 Etická výchova 1.- 5. K realizaci doplňujícího vzdělávacího oboru dotvářejícího zaměření školy 

5 Náboženství nebo Čtenářská 
a informační gramotnost 1.- 5. K realizaci a nabídce volitelných vzdělávacích obsahů dotvářejících zaměření školy 

Celková disponibilní časová dotace – 14 hodin 
 
 

Počet 
hodin 

Předmět Ročník 2. STUPEŇ                              Využití disponibilní časové dotace 

1 Český jazyk a literatura 9 K posílení časové dotace nad rámec vymezené minimální časové dotace 

1 Matematika 9 K posílení časové dotace nad rámec vymezené minimální časové dotace 

3 Informatika 7.,8.,9 K posílení časové dotace pro rozšiřující vzdělávací obsah - využití počítače v praxi, profilace školy 

1 Fyzika 8 K posílení časové dotace - rozpracování a rozšíření vzdělávacích obsahů  

1 Chemie 9 K posílení časové dotace - rozpracování a rozšíření vzdělávacích obsahů 

1 Přírodopis 7 K posílení časové dotace - rozpracování a rozšíření vzdělávacích obsahů 

1 Zeměpis 8 K posílení časové dotace - rozpracování a rozšíření vzdělávacích obsahů, realizace průřezových témat 

1 Regionální výchova 9 Nový předmět - rozpracování a rozšíření vzdělávacího obsahu „Česká republika“ se zaměřením na místní region 

3 Etická výchova 6.,7.,8. K realizaci doplňujícího vzdělávacího oboru dotvářejícího zaměření školy 

1 Křesťanská etická výchova 9. Nový předmět - zařazení rozšířených vzdělávacích obsahů ze vzdělávacího oboru Etická výchova dotvářejících zaměření 
školy 

6 Další cizí jazyk 7., 8., 9. K realizaci vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v minimálním rozsahu – Německý nebo ruský jazyk. 
Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků je 6 disponibilních hodin využito pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka 

4 Náboženství nebo  
Funkční gramotnost 6.- 9. K realizaci a nabídce volitelných vzdělávacích obsahů dotvářejících zaměření školy 

Celková disponibilní časová dotace – 24 hodin 
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4.2.4. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: 
 

 Pro 1. - 5. ročník si žáci vybírají předmět v 1 hodinové dotaci týdně z nabídky:    Náboženství  
                                                                                                                     nebo     Čtenářská a informační gramotnost 
                   
 Pro 6. - 9. ročník si žáci vybírají předmět v 1 hodinové dotaci týdně z nabídky:    Náboženství  
                                                                                                                     nebo     Funkční gramotnost 
 
 Zvolený předmět je pro žáka závazný po celou dobu I. stupně (resp. II.stupně). Z důvodů zaměření a profilace církevní školy je možná v daném období změna volby 
žáka z předmětu Čtenářská a informační gramotnost (resp. Funkční gramotnost) na předmět Náboženství v následujícím školním roce. 

 
Výuka v POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTECH je dělena v rámci ročníku dle zvoleného předmětu do skupin, kde počet žáků není vyšší než 30. 
 
Výuka povinně volitelných předmětů je regulována Vyhláškou č. 48/2005 Sb. (a následnou úpravou Vyhlášky č.256/2012Sb.), o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, kde se v § 5 odst. 1 praví, že "škola může vyučovat volitelný předmět nebo nepovinný předmět, pokud se k němu 
přihlásí alespoň 7 žáků ve školním roce".  

 
    Řešení situací v případě nižšího počtu přihlášených žáků než 7 do některého z volitelného předmětu:  

 

A) Do 1. ročníku si předmět Čtenářská a informační gramotnost zvolilo méně než 7 žáků:  
 

- Žáci budou zařazeni do skupiny Náboženství. 
- Zvýší-li se v období 1. - 4. ročníku počet zájemců o předmět Čig na počet 7 a vyšší (např. zájemci z řad nově příchozích žáků školy), bude od následujícího 

školního roku utvořena skupina Čtenářská a informační gramotnost. 
 

B) Do 6. ročníku si předmět Funkční gramotnost zvolilo méně než 7 žáků:  
 

- Žáci budou zařazeni do skupiny Náboženství. 
- Zvýší-li se v období 6. - 8. ročníku počet zájemců o předmět Fug na počet 7 a vyšší (např. zájemci z řad nově příchozích žáků školy), bude od následujícího 

školního roku utvořena skupina Funkční gramotnost. 
 

C) Do 1. ročníku si předmět Náboženství zvolilo méně než 7 žáků:  
 

- Žáci budou zařazeni do skupiny Čtenářská a informační gramotnost a Náboženství mohou navštěvovat jako nepovinný předmět vyučovaný v odpoledních 
hodinách (společně s žáky jiných škol místní farnosti). 

- Zvýší-li se v období 1. - 4. ročníku počet zájemců o předmět Náb na počet 7 a vyšší (např. zájemci z řad nově příchozích žáků školy nebo změna volby 
stávajících žáků), bude od následujícího školního roku utvořena skupina Náboženství. 

 

D) Do 6. ročníku si předmět Náboženství zvolilo méně než 7 žáků:  
 

- Žáci budou zařazeni do skupiny Funkční gramotnost a Náboženství mohou navštěvovat jako nepovinný předmět vyučovaný v odpoledních hodinách 
(společně s žáky jiných škol místní farnosti). 

- Zvýší-li se v období 6. - 8. ročníku počet zájemců o předmět Náb na počet 7 a vyšší (např. zájemci z řad nově příchozích žáků školy nebo změna volby 
stávajících žáků), bude od následujícího školního roku utvořena skupina Náboženství. 

 

E) Odchod žáků ze školy sníží v daném ročníku počet přihlášených žáků v předmětu na 6 a méně:  
 

- Od následujícího školního roku budou žáci ze skupiny s nedostatečným počtem přeřazeni do druhé skupiny (např. z Čtenářské a informační gramotnosti, 
resp. Funkční gramotnosti do Náboženství nebo naopak). 

- Žákům, pro které nebude možno realizovat povinně volitelný předmět Náboženství, bude nabídnut nepovinný předmět Náboženství vyučovaný 
v odpoledních hodinách (společně s žáky jiných škol místní farnosti). 
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4.2.5. CIZÍ JAZYK A DALŠÍ CIZÍ JAZYK: 

 
Pro 3. - 9. ročník je povinný ANGLICKÝ JAZYK a od 7. ročníku je povinný DALŠÍ CIZÍ JAZYK, kde si žák vybírá z nabídky - Německý nebo Ruský jazyk.  
Zvolený DALŠÍ CIZÍ JAZYK je pro žáka závazný nejen v 7. ročníku, ale i v 8. a 9. ročníku. 
Výuka ve vyučovacím předmětu ANGLICKÝ JAZYK je dělena v rámci ročníku do skupin v případě, je-li počet žáků třídy vyšší než 24.  
Výuka ve vyučovacím předmětu DALŠÍ cizí jazyk je dělena v rámci ročníku dle zvoleného jazyku do skupin, kde počet žáků není vyšší než 24. 
 
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně 
ovládání cizího jazyka: 
    Vzdělávání v Anglickém jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 - žák rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho 
bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a 
běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, 
bezprostřední okolí a záležitostí týkající se jeho/ nejnaléhavějších potřeb.  

          Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 - žák rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je 
vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde 
žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky í odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu 
pomoci. 

 
 

4.2.5. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY: 
 

    Nepoviný předmět Náboženství je realizován pro žáky 1. - 9. ročníku v případě, že povinně volitelný předmět Náboženství nemůže škola vyučovat, protože se k 
němu nepřihlásilo alespoň 7 žáků ve školním roce. V tomto případě zájemci o náboženství z řad žáků naší školy společně s žáky jiných škol místní farnosti mohou 
navštěvovat tento předmět vyučovaný v odpoledních hodinách jako nepovinný. 
Vzdělávací obsah nepovinného předmětu Náboženství je shodný se vzdělávacím obsahem povinně volitelného předmětu Náboženství. 
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5.  UČEBNÍ OSNOVY 
PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ: Vzdělávací oblast z RVP Název předmětu v ŠVP 

5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1.  
ČESKÝ JAZYK A 

ČTENÍ/LITERATURA 
5.1.2. ANGLICKÝ JAZYK 

55..11..33..  DALŠÍ CIZÍ JAZYK 

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1.  MATEMATIKA 

5.3. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1.  INFORMATIKA 

5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
5.4.1.  PRVOUKA 

5.4.3. VLASTIVĚDA 
5.4.2.  PŘÍRODOVĚDA 

5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.1.  DĚJEPIS 5.5.2. OBČANSKÁ VÝCHOVA 

5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA 
5.6.1.  FYZIKA 

5.6.4. ZEMĚPIS 
5.6.2.  CHEMIE 

5.6.3. PŘÍRODOPIS 5.6.5. REGIONÁLNÍ VÝCHOVA 

5.7. UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1.  HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1.  ZDRAVÍ A ČLOVĚK 5.8.2. TĚLESNÁ VÝCHOVA 

5.9. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
5.9.1.  PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.3. PŘÍPRAVA POKRMŮ 
5.9.2.  TECHNICKÉ PRÁCE 5.9.4. SVĚT PRÁCE 

5.10. DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1.  ETICKÁ VÝCHOVA 5.10.2.  
 KŘESŤANSKÁ ETICKÁ 

VÝCHOVA 

5.11. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 5.11.1. 
ČTENÁŘSKÁ A INFORMAČNÍ 

GRAMOTNOST 
5.11.2. FUNKČNÍ GRAMOTNOST 
5.11.3. NÁBOŽENSTVÍ 

 

STRUKTURA UČEBNÍCH OSNOV: 
 Časové a obsahové vymezení vzdělávacího oboru – název vzdělávacího oboru, název předmětu v ŠVP, zkratka předmětu, týdenní hodinová dotace 

v jednotlivých ročnících, disponibilní hodiny, specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci (dělení žáků v předmětu, …), utvoření vzdělávacího 
obsahu předmětu a rozdělení do dílčích kapitol (složek)  

 Charakteristika předmětu  
• Obsahové a organizační vymezení předmětu: zaměření předmětu, integrace předmětu, kde a čím je předmět realizován, mezipředmětové vztahy, vazby, 

využití průřezových témat (včetně okruhů a příkladových témat) v obsahu předmětu  
• Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků 
 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:  

• Distribuce a rozpracování výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků 
• Výběr a rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků 
• Průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících. (Ve vzdělávacím obsahu jednotlivých ročnících jsou zařazená průřezová 

témata označena zkratkou. např. OSV-8  znamená Osobnostní a sociální výchova – Komunikace) 
• Mezipředmětové vztahy, vazby - na 2. stupni 
• Poznámky (metody a formy práce, nástroje, náměty činností, aktivity, exkurze, projekty…) 
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5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST:     JJAAZZYYKK  AA  JJAAZZYYKKOOVVÁÁ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE    

 
                       Časové a obsahové vymezení předmětu:  
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.1.1. Český jazyk a literatura ČČEESSKKÝÝ  JJAAZZYYKK  AA  ČČTTEENNÍÍ//  
LLIITTEERRAATTUURRAA  

Čj 8 8 7 6 6 4 4 4 4 

              
Hlavním důvodem pro posílení  je význam předmětu pro rozvoj čtenářské gramotnosti a pro úspěšné osvojování poznatků v dalších vyučovacích předmětech. 

 
1 DISPONIBILNÍ HODINA   v 9. ročníku  je využita k posílení komunikační a slohové výchovy, k realizaci průřezových témat, k vytváření časové dotace pro 
realizaci dalších obsahů dotvářejících zaměření školy. K realizaci obsahů podporujících vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 
Vzdělávací obsah předmětu ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ/LITERATURA má komplexní charakter, je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV a pro přehlednost 
je rozdělen do tří složek: 

§ KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
§ JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
§ LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 
Ve vyučování se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 
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Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.1.2. Cizí jazyk AANNGGLLIICCKKÝÝ  JJAAZZYYKK    Aj  3 3 3 3 3 3 3 

 
    Žáci mají od 3. ročníku ANGLICKÝ JAZYK . 

Výuka ve vyučovacím předmětu ANGLICKÝ JAZYK je dělena do skupin v rámci ročníku v případě, je-li počtu žáků třídy vyšší než 24 
 
Vzdělávací obsah předmětu CIZÍ JAZYK má komplexní charakter, je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV a pro přehlednost je rozdělen do složek v 
jednotlivých obdobích: 
  
1. období:                                                          2. období:                                                2.stupeň:                                                                 

                           -  ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI                                       - POSLECH S POROZUMĚNÍM                            - POSLECH S POROZUMĚNÍM
                                                                                                             -  MLUVENÍ                                                            -  MLUVENÍ 
              - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM                                   - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
                          - PSANÍ                                                                   - PSANÍ   
                                           - PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI                                                                                     
      

Jednotlivé očekávané výstupy z RVP (poslech s porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním a psaní) se týkají všech gramatických jevů uvedených v kolonce ´učivo´ v jednotlivých 
ročnících. 

 
 

 
 
 

Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 
Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.1.3.1. 
Další cizí jazyk 

NNĚĚMMEECCKKÝÝ  JJAAZZYYKK  Nj 
 

2 2 2 

5.1.3.2. RRUUSSKKÝÝ  JJAAZZYYKK  Rj 2 2 2 
•   

• Celkový počet 6 DISPONIBILNÍCH HODIN  v  7., 8.  a  9. ročníku  je čerpaný z disponibilní časové dotace určené pro 2.stupeň  - vzdělávací obor DALŠÍ CIZÍ 
JAZYK. 

• Další cizí jazyk je zařazen povinně pro každého žáka od sedmého do devátého ročníku s týdenní časovou dotací 2 vyučovací hodiny. Žák si volí z nabídky 
předmětu Další cizí jazyk buď NĚMECKÝ nebo RUSKÝ JAZYK ( vzdělávací obsah v rozsahu 6 hodin).  

 
Vzdělávací obsah předmětu DALŠÍ CIZÍ JAZYK má komplexní charakter, je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV a pro přehlednost je rozdělen do 
složek:  

                               - POSLECH S POROZUMĚNÍM
                               - MLUVENÍ 
      - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

                     - PSANÍ   
 

Jednotlivé očekávané výstupy z RVP (poslech s porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním a psaní) se týkají všech gramatických jevů uvedených v kolonce ´učivo´ v jednotlivých 
ročnících. 
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5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST:        MMAATTEEMMAATTIIKKAA  AA  JJEEJJÍÍ  AAPPLLIIKKAACCEE    
 
 
                       Časové a obsahové vymezení předmětu: 
 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.2.1. Matematika a její aplikace MMAATTEEMMAATTIIKKAA    M 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

  

 
Hlavním důvodem pro posílení tohoto vyučovacího předmětu je rozvoj matematické gramotnosti a úspěšné osvojování poznatků v dalších vyučovacích předmětech. 
 
1 DISPONIBILNÍ HODINA  ve  2. ročníku  jsou využity k posílení časové dotace  oboru nad rámec vymezené minimální časové dotace. 
1 DISPONIBILNÍ HODINA ve 3. ročníku je věnovaná slovním a zajímavým úlohám. 
1 DISPONIBILNÍ HODINA  ve 4, ročníku  je využita k vytváření časové dotace pro realizaci dalších obsahů dotvářejících zaměření školy. K realizaci obsahů  
    podporujících vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, k realizaci průřezových témat. 
1 DISPONIBILNÍ HODINA  v 9, ročníku  je využita k vytváření časové dotace pro realizaci dalších obsahů dotvářejících zaměření školy. K realizaci obsahů    
podporujících vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami , k realizaci průřezových témat. 

 
 

Vzdělávací obsah předmětu MATEMATIKA je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV a je rozdělen do čtyř složek: 
 

§ ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE ( 1.stupeň )  -   ČÍSLO A PROMĚNNÁ ( 2.stupeň ) 
§ ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
§ GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 
§ NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 
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5.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  AA  KKOOMMUUNNIIKKAAČČNNÍÍ  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE    
 
                       Časové a obsahové vymezení předmětu: 
 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.3.1. 
Informační a komunikační 

technologie IINNFFOORRMMAATTIIKKAA    Inf  1 1 1 1 1 

  

3 DISPONIBILNÍ HODINY týdně ve 7. , 8. a 9. ročníku jsou využity pro rozšiřující vzdělávací obsah, realizaci průřezových témat a pro profilaci školy. Pro časovou 
náročnost a široké spektrum využití počítače v praxi (jako je zpracování počítačové grafiky, jak ve vektorové tak i v rastrové podobě, využití tabulkového kalkulátoru, prezentace 
zpracovaná na počítači), je dotována výuka Informatiky celkem 3 hodinami v průběhu 7. – 9.ročníku.                      
 
 

Vzdělávací obsah předmětu INFORMATIKA je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV a je rozdělen do: 
 

 3 tématických okruhů  na 1. stupni:  
:  ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM – „Historie a vývoj počítačové techniky“ 
                           „Hardware“ 
                           „Software“ 
                           „Formáty souborů“ 
                           „Textový editor!  
                „Hygiena práce na PC“ 
:  VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE – „Internet“ 
:  ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ – textové editory  
                      grafický edotor 

 

 
2 tématických okruhů  na 2. stupni: 
:  VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE –  
                                               „Internet“ 
:  ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ –  

   výukové programy  
   textové editory 
   tabulkové editory 
   grafické programy  

prezentace                    

 

V 9.ročníku je obsah vzdělávacího předmětu z části  utvořen na základě  vzdělávacích obsahů RVP ZV tematického okruhu  Využití digitálních technologií 
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce :    

• DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY 
• VIDEOKAMERY 
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5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST:               ČČČLLLOOOVVVĚĚĚKKK   AAA   JJJEEEHHHOOO   SSSVVVĚĚĚTTT    
 

                       Časové a obsahové vymezení předmětu:  
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.4.1. Člověk a jeho svět PPP RRR VVV OOO UUU KKK AAA    Pr 2 2 2  

  

               
Vzdělávací obsah předmětu PRVOUKA je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV a pro přehlednost je rozdělen do pěti složek: 

§ MÍSTO,KDE ŽIJEME 
§ LIDÉ KOLEM NÁS 
§ LIDÉ A ČAS 
§ ROZMANITOST PŘÍRODY 
§ ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 
 

Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 
Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.4.2. Člověk a jeho svět PPPŘŘŘ ÍÍÍ RRR OOO DDD OOO VVVĚĚĚDDD AAA    Pří  1 2  

 

               
 

Vzdělávací obsah předmětu PŘÍRODOVĚDA je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV a pro přehlednost je rozdělen do dvou složek: 
§ ROZMANITOST PŘÍRODY 
§ ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.4.3. Člověk a jeho svět VVV LLL AAASSS TTT III VVVĚĚĚDDD AAA    Vl  2 2  

 

1 DISPONIBILNÍ HODINA ve 5. ročníku  je využita ve vlastivědném okruhu „Místo, kde žijeme“ se zaměřením na evropský region. 
 

Vzdělávací obsah předmětu VLASTIVĚDA je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV a pro přehlednost je rozdělen do tří okruhů: 
§ MÍSTO, KDE ŽIJEME  
§ LIDÉ KOLEM NÁS  
§ LIDÉ A ČAS 
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5.5. VZDĚLÁVACÍ OBLAST:       ČČČLLLOOOVVVĚĚĚKKK   AAA   SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNOOOSSSTTT  

 
                       Časové a obsahové vymezení předmětu:  
 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.5.1. DĚJEPIS DDDĚĚĚJJJ EEE PPP III SSS      D  2 2 2 2 

  

              
   

Vzdělávací obsah předmětu DĚJEPIS je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV těmito tématickými celky: 
• ČLOVĚK V DĚJINÁCH 
• POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 
• NEJSTARŠÍ CIVILIZACE, KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 
• KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 
• OBJEVY A DOBÝVÁNÍ 
• POČÁTKY NOVÉ DOBY 
• MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 
• MODERNÍ DOBA 
• ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 

 
 

Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 
Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.5.2. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ OOOBBBČČČAAANNNSSSKKKÁÁÁ   VVVÝÝÝCCCHHHOOOVVVAAA    Ov  1 1 1 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA navazuje na základy výuky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (1. stupeň), je utvořen na základě 
vzdělávacích obsahů RVP ZV a pro přehlednost je rozdělen do pěti celků: 
 

§ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 
§ ČLOVĚK JAKO JEDINEC 
§ ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 
§ ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 
§ MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT  
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5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST:           ČČČLLLOOOVVVĚĚĚKKK   AAA   PPPŘŘŘ ÍÍÍRRROOODDDAAA  

 
                       Časové a obsahové vymezení předmětu:  
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.6.1. FYZIKA FFF YYY ZZZ III KKK AAA     F  2 1 2 2 

  

 
1 DISPONIBILNÍ HODINA  ve   9. ročníku  je využita k rozpracování a rozšíření vzdělávacího obsahu „Elektromagnetické a světelné děje“ a „Vesmír“. 
Vzdělávací obsah předmětu FYZIKA je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV těmito tématickými celky: 

6. ročník -  LÁTKY A TĚLESA 
  ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

7. ročník -  POHYBY TĚLES, SÍLY 
8. ročník –  MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN  
                  ZVUKOVÉ DĚJE  
                  ENERGIE 
9. ročník -  ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

  VESMÍR 
 
 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.6.2. CHEMIE CCC HHH EEE MMM III EEE      Ch  2 2 

 
 

1 DISPONIBILNÍ HODINA  v  9. ročníku  je využita k posílení časové dotace  oboru nad rámec vymezené minimální časové dotace. 
Vzdělávací obsah předmětu CHEMIE je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV těmito tématickými celky: 

 

• POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 
• SMĚSI 
• ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 
• CHEMICKÉ REAKCE 
• ANORGANICKÉ SLOUČENINY 
• ORGANICKÉ SLOUČENINY 
• CHEMIE A SPOLEČNOST 
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Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.6.3. PŘÍRODOPIS PPPŘŘŘ ÍÍÍ RRR OOO DDD OOO PPP III SSS      Př  2 2 2 1 

       

1 DISPONIBILNÍ HODINA  ve   7. ročníku  je využita na rozpracování a rozšíření obsahu „Biologie vyšších živočichů a rostlin“ s důrazem na poznávání a určování 
vybraných zástupců organismů.  

Vzdělávací obsah předmětu PŘÍRODOPIS navazuje na předměty 1. stupně: prvouku a přírodovědu a je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV těmito 
tématickými celky: 

6. ročník – OBECNÁ BIOLOGIE                                                                         8. ročník – BIOLOGIE VYŠŠÍCH ŽIVOČICHŮ (savců) 
                 BIOLOGIE HUB                                                                                                   BIOLOGIE ČLOVĚKA 
                 BIOLOGIE NIŽŠÍCH ROSTLIN                                                          9. ročník – BIOLOGIE ČLOVĚKA  
                 BIOLOGIE NIŽŠÍCH ŽIVOČICHŮ                                                                       GENETIKA 
7. ročník – BIOLOGIE VYŠŠÍCH ROSTLIN                                                                         NEŽIVÁ PŘÍRODA 
                  BIOLOGIE VYŠŠÍCH ŽIVOČICHŮ                                                                     ZÁKLADY EKOLOGIE 

                              PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY                                                                 
 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.6.4. ZEMĚPIS ZZZ EEE MMMĚĚĚPPP III SSS      Z  2 2 2 1 
 

 

1 DISPONIBILNÍ HODINA  ve  8. ročníku  je využita k rozpracování a rozšíření vzdělávacího obsahu „Česká republika“a k realizaci některých průřezových témat. 
Vzdělávací obsah předmětu ZEMĚPIS navazuje na 1. stupeň – prvouku, vlastivědu, přírodovědu a je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV v jednotlivých 
ročnících následovně: 
 

6. ročník - GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 
 PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 
 REGIONY SVĚTA - vybrané části 

7. ročník - REGIONY SVĚTA -vybrané části 
8. ročník - ČESKÁ REPUBLIKA - vybraná část 
9. ročník - SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - vybrané části 
 TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 

 

Části vzdělávacích obsahů vzdělávacího oboru Zeměpis dle RVP ZV jsou integrovány do povinného předmětu Regionální výchova v 9. ročníku ( „Česká republika“,       
„ Životní prostředí“ a  „Terénní geografická výuka, praxe a aplikace“ ). 



strana  - 218 -                                                                    ŠVP „Církevní základní škola“ – Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, © 2013, v.4                                          

 
 

Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 
Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.6.5.  RRREEEGGGIIIOOONNNÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   VVVÝÝÝCCCHHHOOOVVVAAA     Rgv  1 

 
 

1 DISPONIBILNÍ HODINA  ve  9. ročníku  je využita k rozpracování a rozšíření vzdělávacího obsahu „Česká republika“ se zaměřením na místní region a k realizaci 
některých průřezových témat. 
 
Výuka předmětu navazuje na vzdělávací obsah 1. stupně – prvouku, vlastivědu, přírodovědu a 2.stupně – zeměpis, občanská výchova a přírodopis.  
Vzdělávací obsah předmětu REGIONÁLNÍ VÝCHOVA je utvořen rozpracováním, rozšířením a integrací částí některých vzdělávacích obsahů těchto vzdělávacích 
předmětů: 

§ Zeměpis        –            „Česká republika“ 
„Životní prostředí“ 
„ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace“ 

§ Občanská výchova – „Člověk ve společnosti“ 
„ Stát a právo“ 
„Globální svět“ 

§ Přírodopis      –           „Základy ekologie“ 
 

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do 3 kapitol: 
• ČESKÁ REPUBLIKA – REGIONY 
• MÍSTNÍ REGION - SLOVÁCKO 
• MÁ OBEC  
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5.7. VZDĚLÁVACÍ OBLAST:       UUMMĚĚNNÍÍ  AA  KKUULLTTUURRAA   

 
                       Časové a obsahové vymezení předmětu:  
 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.7.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA HHUUDDEEBBNNÍÍ  VVÝÝCCHHOOVVAA    Hv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                
Vzdělávací obsah předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV těmito tématickými celky: 
 

§ VOKÁLNÍ – postihují pěvecký a mluvní projev, hudební rytmus, dvojhlas a vícehlas, intonaci, vokální improvizaci, záznam vokální hudby 
§ INSTRUMENTÁLNÍ – postihují hru na hudební nástroje, rytmizaci, melodizaci a stylizaci, hudební improvizaci, záznam instrumentální melodie 
§ HUDEBNĚ POHYBOVÉ – postihují taktování, pohybový doprovod znějící hudby, pohybové vyjádření hudby a reakci na změny v proudu znějící hudby,  

                                          orientaci v prostoru 
§ POSLECHOVÉ – postihují analýzu kvality tónů, vztahů mezi tóny, hudebních výrazových prostředků, hudby vokální, instrumentální, vokálně 

                                         instrumentální, lidského hlasu a některých hudebních nástrojů                                              
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.7.2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA VVÝÝTTVVAARRNNÁÁ  VVÝÝCCHHOOVVAA    Vv 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

 
 

Vzdělávací obsah předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV a učivo je rozděleno do těchto tématických celků: 
 

1.STUPEŇ: 
§ TÉMATICKÉ PRÁCE 
§ VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ SKUTEČNOSTI 
§ PRÁCE DEKORATIVNÍ A PROSTOROVÉ 
§ VÝTVARNÁ KULTURA, UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
§ VYUŽITÍ VÝTVARNÝCH PRVKŮ A PRINCIPŮ 
§ VÝTVARNÉ MATERIÁLY A TECHNIKY    

 

2. STUPEŇ: 
§ ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
§ UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
§ OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
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5.8. VZDĚLÁVACÍ OBLAST:        ČČLLOOVVĚĚKK  AA  ZZDDRRAAVVÍÍ     

 
                       Časové a obsahové vymezení předmětu:  
 

 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.8.1. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ZZDDRRAAVVÍÍ  AA  ČČLLOOVVĚĚKK       ZČ  1  1 

  
Výuka předmětu navazuje na předměty 1. stupně: „Člověk a jeho svět“. 
Vzdělávací obsah předmětu ZDRAVÍ A ČLOVĚK je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV těmito tématickými celky: 
 

6. ročník –  VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 
   – HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 
   – OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

9. ročník –  ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 
   – ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 
   – RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.8.2. TĚLESNÁ VÝCHOVA TTĚĚLLEESSNNÁÁ  VVÝÝCCHHOOVVAA      Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

V praxi je předmět realizován po hodině dvakrát za týden nebo v dvouhodinových blocích (2. stupeň). 
Vzdělávací obsah předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV a učivo je rozděleno do tří skupin: 
 

§ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
§ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
§ ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 

Ve vyučování se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 
 

Výuka na 1. stupni se v daném vyučovacím předmětu na skupiny nedělí, pouze v určitých pohybových aktivitách se žáci rozdělí podle dosažené pohybové úrovně – tzn. kvůli lepší 
organizaci výuky. 

Výuka na 2. stupni  je realizována ve skupinách  dívky – chlapci s maximálním odstupem jednoho ročníku ve skupině, v rámci kurzů (např.LVVZ) jsou skupiny spojovány a výuka 
probíhá po družstvech podle výkonnosti, což umožňuje různorodý přístup a volbu forem výuky. 
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5.9. VZDĚLÁVACÍ OBLAST:     ČČČLLLOOOVVVĚĚĚKKK   AAA   SSSVVVĚĚĚTTT   PPPRRRÁÁÁCCCEEE  
 

                       Časové a obsahové vymezení předmětu:  
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.9.1.  PPPRRRAAACCCOOOVVVNNNÍÍÍ   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTTIII  Pč 1 1 1 1 1  

  

 Výuka probíhá společně se všemi žáky, daný předmět se nedělí na skupiny. 
Vzdělávací obsah předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI je utvořen na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV těmito tématickými celky: 
 

§ PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  
§ KONSTUKČNÍ PRÁCE 
§ PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
§ PŘÍPRAVA POKRMU 

 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.9.2.  TTTEEECCCHHHNNNIIICCCKKKÉÉÉ   PPPRRRÁÁÁCCCEEE  Tp  1  

 

Výuka je dělena na skupiny tak, aby byla zaručena bezpečnost žáků při práci. 
Vzdělávací obsah předmětu TECHNICKÉ PRÁCE je utvořen na základě vzdělávacího obsahu RVP ZV: 
 

§ PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY– pracovní úkony se dřevem, kovem a plasty 
 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.9.3.  PPPŘŘŘÍÍÍPPPRRRAAAVVVAAA   PPPOOOKKKRRRMMMŮŮŮ  Pp  1  

  

  Výuka teorie i praktické činnosti je prováděna pouze s polovinou třídy a to ve vyučovacím bloku dvou hodin. Skupiny se střídají po týdnu. 
Vzdělávací obsah předmětu PŘÍPRAVA POKRMŮ je sestaven na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV do následujících celků: 
 

• KUCHYNĚ 
• POTRAVINY 
• PŘÍPRAVA POKRMŮ 
• ÚPRAVA STOLU A STOLOVÁNÍ 
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Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 
Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.9.4.  SSSVVVĚĚĚTTT   PPPRRRÁÁÁCCCEEE     Sp  1 

 
 

Výuka probíhá společně se všemi žáky, daný předmět se nedělí na skupiny. 

Vzdělávací obsah předmětu SVĚT PRÁCE je sestaven na základě vzdělávacích obsahů RVP ZV. 
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5.10. VZDĚLÁVACÍ OBLAST:       DDOOPPLLŇŇUUJJÍÍCCÍÍ  VVZZDDĚĚLLÁÁVVAACCÍÍ  OOBBOORRYY  
 

                       Časové vymezení předmětu:  
 
 
 
 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.10.1.  EETTIICCKKÁÁ  VVÝÝCCHHOOVVAA  Etv 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

1 DISPONIBILNÍ HODINA  ve   1. - 8 ročníku  je čerpaná z disponibilní časové dotace.   Předmět je zařazen jako povinný v 1. - 8. ročníku. 
Východiskem pro náplň předmětu je projekt Ladislava Lencze Etická výchova pro církevní školy. 

 
 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.10.2.    KKŘŘEESSŤŤAANNSSKKÁÁ EETTIICCKKÁÁ    VVÝÝCCHHOOVVAA  Kev         1 

 

1 DISPONIBILNÍ HODINA  ve   9. ročníku  je čerpaná z disponibilní časové dotace.   Předmět je zařazen jako povinný v 9. ročníku. 
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5.11. VZDĚLÁVACÍ OBLAST:       PPOOVVIINNNNĚĚ  VVOOLLIITTEELLNNÉÉ  PPŘŘEEDDMMĚĚTTYY  
 

                       Časové vymezení předmětu:  
 
 
 
 
 

 
Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.11.1. ČČTTEENNÁÁČČSSKKÁÁ    AA    IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  GGRRAAMMOOTTNNOOSSTT  ČIG 1 1 1 1 1  

   
1 DISPONIBILNÍ HODINA  ve   1. – 5. ročníku  je čerpaná z disponibilní časové dotace.   Předmět je zařazen jako povinně volitelný v 1. - 5. ročníku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.11.2. FFUUNNKKČČNNÍÍ    GGRRAAMMOOTTNNOOSSTT  FG  1 1 1 1 

   
1 DISPONIBILNÍ HODINA  ve   6. – 9. ročníku  je čerpaná z disponibilní časové dotace.   Předmět je zařazen jako povinně volitelný v 6. - 9. ročníku. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vzdělávací obor z RVP Název předmětu v ŠVP Zkratka 

Ročník – týdenní hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

5.11.3. NNN ÁÁÁ BBB OOO ŽŽŽ EEE NNN SSS TTT VVV ÍÍÍ NNÁÁBBOOŽŽEENNSSTTVVÍÍ  NÁB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   
1 DISPONIBILNÍ HODINA  ve   1. – 9. ročníku  je čerpaná z disponibilní časové dotace.   Předmět je zařazen jako povinně volitelný v 1. - 9. ročníku. 
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6.  HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

6.1       PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
 

 Hodnocení žáků je v souladu s ustanoveními zákona 491/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 
na základě vyhlášky č.  454/2006 Sb. 

Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k 
výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení. 

 

 6.1.1        HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE 
 

a) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 
- jednoznačné 
- srozumitelné 
- srovnatelné s předem stanovenými kritérii 
- věcné 
- všestranné 

b) Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. 
Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

c) Posuzuje se co se žák naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a součastně žák dostává informace také o tom jak postupovat dále,  jakým způsobem 
může  dosáhnout lepších výsledků v problémových oblastech. Hodnocení by mělo být pro žáky motivující - přednost musí být dávána pozitivnímu vyjádření a 
teprve pak následuje vyjádření ke konkrétním nedostatkům ve zvládnutí učiva. Např. :  ovládáš bezchybně …, učivu rozumíš, ale občas chybuješ v …, je nutné ještě 
procvičovat …. 

d) Nehodnotí se osoba žáka, jeho kvalita (šikovný, schopný, pilný …), ani se neporovnává s ostatními spolužáky (nejlepší, nejšikovnější ve třídě…), ale podává se 
informace o konkrétním ověřovaném problému (správně, nesprávně, málo, příliš…) 

e) Pozornost je soustředěna na individuální pokrok každého žáka, při respektování jeho individuálních předpokladů – osobní maximum. Učitel porovnává jeho 
aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 

f) Každému hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících kriterií hodnocení.  
g) Minimalizace vnější motivace (pochvaly, odměny, hrozby a tresty) – z vnější motivace žáci dělají činnosti, které by jinak nedělali, ale chtějí buď za ně získat odměnu, 

nebo se vyhnout trestu. Když je nikdo nebude chválit, nebudou to dělat. Činnosti takto motivované dělají jen po dobu nezbytně nutnou a výsledný přínos je pro ně 
minimální a krátkodobý.  

h) Zaměření na motivaci vnitřní  - činnosti z vnitřní motivace dělají žáci takové, co je baví, co sami chtějí, co je jim příjemné. Souvisí to s uspokojováním jejich 
základních potřeb. Mnoho žáků si ale už neuvědomuje, že z vnitřní motivace dělají také řadu činností, které sice příjemné nejsou, ale o nichž ví, že jsou správné či 
nutné. Musí být však o té správnosti či nutnosti sami vnitřně přesvědčeni, pak je výsledný přínos pro ně  dlouhodobý a trvalý. 

i) Žák má právo: 
- vědět v čem a proč bude vzděláván 
- kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen 
- udělat chybu s vědomím toho, že chybovat je normální, neboť je to nedílná součást procesu každého učení. Chyba a následná práce s ní je příležitostí ke 

zlepšení 
- při zjišťování jeho znalostí formou ústního zkoušení využít možnosti bez vysvětlování říct, že není připraven. Současně si s vyučujícím domluví nejbližší 

náhradní termín. Žákovi, který v daném pololetí již má neomluvenou absenci, toto právo zaniká. 
- po bezprostředním ukončení nemoci či dlouhodobé absenci požádat vyučujícího o náhradní termín k prověření jeho vědomostí a dovedností. Rovněž i při 

momentální zdravotní indispozici (teplota, nevolnost, hlasové potíže – ústní ověřování vědomostí a dovedností, poranění rukou – písemné , výtvarné, pracovní 
činnosti, poranění nohou – sportovní aktivity….).  
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6.1.2        ZÁSADY KLASIFIKACE A ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO KLASIFIKACI 
 

a) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 
b) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

indispozici. 
c) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 
d) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 

klasifikační období. Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období.  
e) Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení: vědomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. 
f) Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity 

(včetně verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co 
nejkratší době informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků ředitele školy. 

g) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě. 
h) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných 

předmětů číslicí případně symbolem ( u slovního hodnocení) výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na klasifikaci v náhradním 
termínu. 

i) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka 
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy 
- souhrnnými písemnými pracemi a praktickými zkouškami 
- analýzou různých činností žáka 
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP 
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

j) Zjišťování vědomostí a dovedností žáka je prováděno takovými způsoby, které neodporují tvorbě bezpečného klimatu ve třídě:  
- Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.  
- Učitel slovně zdůvodní své hodnocení.  
- Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 10 dnů. 
- Písemné práce musí být rovnoměrně rozloženy v jednotlivých klasifikačních obdobích. 
- Termín souhrnné písemné zkoušky, která má trvat déle než 30 minut, oznámí vyučující žákům s patřičným předstihem. Na jeden den je možno naplánovat jen 

jednu souhrnnou práci.  Žáci budou s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým obsahem a termínem zkoušky. 
- Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším rozsahu (do 30 minut).  
- U žáků, kterým nevyhovuje tradiční ústní zkoušení u tabule (stres, ostych, tréma..) je zjišťování vědomostí a dovedností nahrazeno efektivnějšími způsoby  
- Zjišťování vědomostí a dovedností žáka nesmí být trest za nevhodné chování žáka v hodině.  

k) Skupinová práce se většinou nehodnotí známkou, ale jednotliví členové skupiny hodnotí sami sebe, svůj přínos pro skupinu a své zapojení do práce skupiny. 
Současně by mělo probíhat vzájemné hodnocení jednotlivých členů skupiny. 

l) Známku získává žák od vyučujícího pouze za individuální výkon.  
m) Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka. 
 
 Stanovená základní východiska pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou zcela závazná pro všechny vyučující a musí být všemi vyučujícími dodržována.  



ŠVP „Církevní základní škola“ – Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, © 2013, v.4                                         strana  - 451 - 
 

6.1.3              ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ (AUTOEVALUACE) 
 

a) Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků musí být i součástí hodnocení sebehodnocení žáka, jeho schopnost posoudit jak výsledek 
své práce, tak i vynaložené úsilí a osobní možnosti a rezervy. Sebehodnocení žáka je současně považováno za jednu z významných kompetencí, kterou chceme 
žáky naučit. Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce.   

b) Nedílnou součástí hodnocení je vzájemné hodnocení mezi žáky podle předem daných kriterií společně vytvořených žáky a vyučujícím. Je důležité učit žáky kriticky a 
objektivně posoudit nejen svůj výkon, ale i výkon druhých. 

c) Škola provádí vnější evaluaci pomocí srovnávacích objektivizovaných testů pro žáky 5. a 9. ročníku. Je tu také možnost využívání softwarových produktů, které 
umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga ověření stupně dosažených znalostí a dovedností. 

d) Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí (včetně kompetencí sociálních) : 
- schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi 
- schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí a dovedností 
- schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu 
- schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, psaných textů ve formě úvah, zamyšlení,… 
- schopnost výběru - pochopení významu jednotlivých částí testovacích souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních částí úloh 
- schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků 
- schopnost využívání mezipředmětových vazeb 
- schopnost aplikovat etické principy v praxi 
- schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností 
- pochopení své role v kolektivu. 

e)   Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  
-     co se mu daří 
-     co mu ještě nejde, jaké má rezervy 
-     jak bude pokračovat dál 
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6.1.4                          HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
 

a) Druhé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí místo vysvědčení je vydán žákovi výpis z vysvědčení.  
b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno: 
                                         klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikace“),  slovně ,  kombinací obou způsobů 
c) U průběžného hodnocení se používá různých forem, od klasifikace, přes bodové a procentuální hodnocení, slovní hodnocení, až po sebehodnocení žáků nebo jejich 

kombinací. 
d) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na 

žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Dále převede slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.  
e) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

 

 
 

6.1.4.1. KLASIFIKACE A STUPNĚ HODNOCENÍ CHOVÁNÍ 
 

a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 
b) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během klasifikačního období. 
c) Při klasifikaci chování žáků se přihlíží i k neomluvené absence  žáka ve škole nebo na akcích pořádaných školou.  
d) Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující : 

 
Stupeň 1 - velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k 
utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se 
své chyby napravit. 
 

Stupeň 2 - uspokojivé 
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších 
přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
 

Stupeň 3 - neuspokojivé 
Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena 
výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 
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6.1.4.2. KLASIFIKACE A STUPNĚ HODNOCENÍ VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 
 

a) Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s požadavky učebních osnov. 
b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených školním vzdělávacím programem na vysvědčení klasifikačním stupněm prospěchu je prováděno u všech 

povinných předmětů. 
c) Při hodnocení žáka na vysvědčení se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslic, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení. 

  
Klasifikační 

stupeň 
Slovní zápis stupně 

na vysvědčení Hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

1 Výborný 

Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. 
Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 
zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost.  
Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. 
Grafický projev je přesný a estetický. 
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.  
Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

2 Chvalitebný 

Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. 
Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 
úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. V jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. 
Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. 
Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

3 Dobrý 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. 
Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. 
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. 
Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele.  
Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se projevují chyby. 
V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. 
Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

4 Dostatečný 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. 
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. 
Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. 
Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. 
Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

5 Nedostatečný 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. 
Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. 
V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a 
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. 
Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. 
V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. 
Závažné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. 
Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. 
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6.1.4.3. KLASIFIKACE A STUPNĚ HODNOCENÍ VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH VÝCHOVNÝCH A    
            VOLITELNÝCH 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených školním vzdělávacím programem v předmětech s převahou výchovného zaměření: 
 
1. stupeň  

- hudební výchova                  -  etická výchova  
- výtvarná výchova                 -  čtenářská a informační gramotnost 
- tělesná výchova                   -  náboženství 
- pracovní činnosti  

 

2. stupeň 
- hudební výchova             -  svět práce 
- výtvarná výchova             -  etická výchova   
- tělesná výchova               -  křesťanská etická výchova 
- technické práce                -  funkční gramotnost 
- příprava pokrmů               -  náboženství              

 
Stupně 

hodnocení 
Zápis stupně 

na vysvědčení Slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

1 Výborný 

Žák je v činnostech velmi aktivní.  
Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. 
Jeho projev je esteticky působivý, procítěný, přesný. 
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 

2 Chvalitebný 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. 
Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a 
návyky. 
Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.  

3 Dobrý 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a 
kolektivním projevu. 
Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. 
Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. 
Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

4 Dostatečný 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. 
Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. 
Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. 
Projevuje jen velmi malý zájem a snahu. 

5 Nedostatečný 

Žák je v činnostech pasivní. 
Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. 
Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. 
Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 

 
 
 

• Při hodnocení těchto předmětů se postupuje podle požadavků obsažených v učebních osnovách.  
• V tělesné výchově se žák hodnotí s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, všeobecné tělesné zdatnosti, výkonnosti a péče o vlastní zdraví. 
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6.1.4.4. SLOVNÍ HODNOCENÍ V SOULADU S DIKCÍ § 15 ODST.2) VYHLÁŠKY Č. 454/2006 SB. 

  

a) Používá se na žádost rodičů u žáka s vývojovou poruchou učení. 
b) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným 
výstupům formulovaným u jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.  

c) Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 
jeho výkon a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 
překonávat. 

 
 

Stupeň 
hodnocení 

Slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka 
 

1 je pohotový, bystrý, vyjadřuje se výstižně a přesně, je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, bezpečně ovládá základní učivo daného ročníku, projevuje 
zájem o daný předmět, samostatně si rozšiřuje vědomostní obzor 

2 uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se výstižně, při aplikaci osvojeného učiva se dopouští jen menších (drobných) chyb, učí se svědomitě, zájem o 
předmět je kolísavý 

3 je méně samostatný v myšlení, vyjadřuje se nepřesně, zvládá základní učivo daného ročníku s drobnými nedostatky, které odstraňuje s pomocí učitele, 
neprojevuje větší zájem o předmět 

4 jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, své myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi, při zvládání základního učiva se dopouští podstatných chyb, 
které nesnadno překonává, má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 je nesamostatný v myšlení, není schopen vyjádřit samostatně bez pomoci učitele své myšlenky, základní učivo nezvládá a praktické úkoly nedokáže 
splnit ani za pomoci učitele, nemá zájem o učení, potřebuje časté vedení a pomoc učitele 

 
 
 
 
 

6.1.4.5.  ZÁSADY PRO VZÁJEMNÉ PŘEVEDENÍ KLASIFIKACE A SLOVNÍHO HODNOCENÍ 
 
 

Prospěch  

Ovládnutí učiva  
1 – výborný ovládá bezpečně  
2 – chvalitebný ovládá 
3 – dobrý v podstatě ovládá 
4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 
5 - nedostatečný neovládá 
Myšlení 
1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 
2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 
3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 
4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 
5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 
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Vyjadřování 
1 – výborný výstižné a poměrně přesné  
2 – chvalitebný celkem výstižné 
3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 
4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 
5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně 
Celková aplikace vědomostí 
1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou  
2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 
3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby 
4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 
Aktivita, zájem o učení 
1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
2 – chvalitebný učí se svědomitě 
3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

Chování  

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však 
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 
pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes 
důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví 
svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé 
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu 
nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

6.1.4.6.  CELKOVÉ HODNOCENÍ 
 

 

 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení: 
Žák je celkově hodnocen - 
• prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech klasifikovaných povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 
postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) ( = převedení slovního hodnocení na klasifikaci). 

• prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením 

• neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

• nehodnocen(a) 
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6.1.5            POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU, OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU 
 
 

a) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s 
výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák 
prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval 
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

b) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo 
provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.     
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo 
provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě 
znovu devátý ročník. 

c) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o 
hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. 
Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.  

d) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na 
daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze 
z vážných zdravotních důvodů. 

e) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho 
zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 

6.1.5.1   KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ 
 

a) Komisionální přezkoušení se koná v těchto případech: 
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí 
- při konání opravné zkoušky.  

b) Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; 
c) Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

- předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel 
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. 
d) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří 

slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V 
případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

e) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší 
všichni členové komise. 

f) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, 
stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

g) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 
h) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
i) Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 
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6.1.5.2   OPRAVNÁ ZKOUŠKA 

 
a) Opravné zkoušky konají: 

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy, 
- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů. 
- Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 

b) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými 
pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné 
zkoušky jsou komisionální. 

c) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit 
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě 
znovu do devátého ročníku. 

d) Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí. 
e) Třídní učitel zapíše hodnocení do třídního výkazu žákovi, který vykonal opravnou zkoušku. 

 
 
 

6.1.6                        VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ  
 

a) Podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a v souladu s ustanovením § 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo 
jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel. 

b) Pochvaly a ocenění ředitelem školy: 
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit 
pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 
Ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.  
Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy a na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

c) Pochvaly a ocenění třídního učitele: 
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu 
třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  
Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení 
pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy a na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

d) Kázeňská opatření: 
Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto porušení žákovi uloženo(-a): 
- Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí 
- Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem 

slušnosti; důtka třídního učitele se uděluje před kolektivem třídy.  
- Důtka ředitele školy – ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za vážná porušení řádu školy – zvláště za porušování norem slušnosti, za 

agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy 
považují za závažné zaviněné porušení povinností řádu školy a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na hodnocení chování za 
klasifikační období. 

e) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci -
dopisem, prostřednictvím žákovské knížky nebo ústní informací na pravidelných konzultačních dnech a třídních schůzkách. Uložení napomenutí nebo důtky se 
zaznamená do dokumentace školy. 
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6.1.6.1  NÁVRHY KÁZEŇSKÝCH OPATŘENÍ 
 
I. Napomenutí třídního učitele 
a) zapomínání pomůcek, sešitů, učebnic, DÚ, ŽK (nepořádnost…)  
b) hrubé chování ke spolužákovi, používá vulgární výrazy 
c) ruší ve vyučování (bavení, vykřikování…), nekázeň o přestávkách 
d) pozdní nástupy do hodin (kdykoliv: ráno, během dne, odpolední výuka) 
e) nepřezouvá se 
f) porušuje pravidla školní jídelny 
g) zapírá ŽK 

II. Důtka třídního učitele 
a) časté opakování přestupků z odst.I. 
b) agresivní chování ke spolužákům  
c) vulgární výrazy před učitelem 
d) nevhodným způsobem jedná s učitelem  
e) prokazatelně lže a překrucuje informace  
f) opakovaný podvod při písemkách 
g) krádeže („menší“ hodnoty)  
h) záměrně ničí zařízení školy 

III. Důtka ředitele školy   
a) časté opakování přestupků z odst.II. (po výchovné komisi)  
b) cílené ublížení či ohrožení spolužáků, šikana (v počátečních stádiích) 
c) mluví vulgárně s učitelem, ponižuje učitele, vysmívá se učiteli  
d) kouření (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akci školy) 
e) pyrotechnika (nošení do školy nebo na akci školy, její použití v prostorách školy a jejím blízkém okolí nebo na akci školy) 
f)  krádeže („větší“) 
g) záškoláctví 
h) podvod v ŽK (přepisování známek, podpisy rodičů) 

IV. Druhý stupeň z chování (rozhoduje pedagogická rada) 
a) byla udělena NTU, DTU, DŘŠ a žák se nezlepšil  
b) výrazný přestupek z odst.III. 
c) alkohol (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akci školy) 
d) opakované záškoláctví  

 
V.Třetí stupeň z chování (rozhoduje pedagogická rada) 
a) byl udělen druhý stupeň z chování a žák se nezlepšil  
b) velmi vážný přestupek proti školnímu řádu (např. pokročilá šikana, hrubé  chování vůči žákům, učitelům či jiným zaměstnancům školy …)  
c) velmi závažné a soustavné porušování školního řádu (přestupky z odst. III) 
d) držení omamných látek (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akci školy) 
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6.2.  ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
 

1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se: 
-  zdravotním postižením 
-  zdravotním znevýhodněním 
- nebo sociálním znevýhodněním.  

2. Zdravotním postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus 
a vývojové poruchy učení nebo chování.  
Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují 
zohlednění při vzdělávání.  
Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo 
uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky. 

3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  
4. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení 

psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.       
5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
6. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem  žáka a na něž nemá porucha 

negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty  píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě  s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž 
vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho  předpokladům.                                                                            

7. Klade se důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, 
které žák zvládl.       

8. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a nedostatky 
překonávat,       

9. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají   s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       
10.  V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony   žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto   jednostranného 

zdůrazňování chyb.                                              
11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb.,  pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno 

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

žáka, a na obou stupních základní školy. 
13. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se 

doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 
14. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 
15. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 
16. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí 

žáka, ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený 
rozsah písemných prací,…). 

17. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální 
učebnice a didaktické materiály. 

18. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k 
druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 
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6.3. HODNOCENÍ NADANÝCH ŽÁKŮ  
 

Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání 
zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

 

6.4. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  
 

     Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li 
individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno 
nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku 
neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 
 

 

6.5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ, KTEŘÍ PLNÍ POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU VE ŠKOLE 
MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

     (podle vyhlášky ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a příslušných změn 454/2006 Sb. a 
256/2012 Sb., § 18 ) 

 
1. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně 

jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky 
(dále jen „zkoušející škola“). Zkouška se koná: 
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání, 
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a 

jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 
c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České 

republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  
2. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do 

českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení 
úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

3. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení 
žáka ze školy mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem 
kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola 
žákovi vysvědčení nevydává. 

4. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného 
ročníku podle výsledků zkoušek. 

5. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného 
ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

 
Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně 
jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z každého povinného předmětu 
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vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející 
školy žákovi vysvědčení. 
Pokud žák zkoušku nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení zákonného 
zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola 
žákovi vysvědčení nevydává. 
Pokračuje-li žák, který konal zkoušky, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 
zkoušek. 
Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně 
jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

 
1. Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel 

kmenové školy vysvědčení, jestliže 
a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo 
b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České 

republiky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil. 
2. Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím 

programu je na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na 
vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení.  

3. Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení podle odstavce 1 nebo 2 za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. 
Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 se na tomto vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s 
vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s 
osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

4. Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy podle odstavce 1 nebo 2 vydal vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel 
kmenové školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení. 
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7.  PŘÍLOHA 
 

I.       PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

V současné době se mezi mladými lidmi, ale i žáky základní školy čím dál častěji objevují jednotlivé druhy závislostí, ale i nevhodné chování, které často hraničí se 
zákonem. Úkolem zainteresovaných subjektů tedy i školy je těmto jevům předcházet nebo je alespoň eliminovat na minimum. Velmi důležitá je primární prevence. 

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům sociálně patologických jevů, případně minimalizovat 
jejich negativní dopad. 
 
Legislativní úprava: 
   
Metodický pokyn MŠMT čj.: 14514/2000 - 51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 
 
Metodický pokyn MŠMT čj.: 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 
 
Metodický pokyn MŠMT čj.: 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 
 
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 - 2008 
 
Sociálně patologické jevy  

o drogové závislosti, alkoholismus a kouření,  
o kriminalita a delikvence,  
o virtuální drogy (počítače, televize a video),  
o patologické hráčství (gambling),  
o záškoláctví,  
o šikanování, vandalismus aj. formy násilného chování,  
o xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus.  

Jiné aktivity 
Na naší škole se nejčastěji objevuje kouření a vandalismus.  
Škola se snaží předcházet těmto jevům různými aktivitami.  
Spolupráce s PPP formou přednášek a preventivních programů vedených zdejšími odborníky. 
Také v jednotlivých předmětech se žáci seznamují se škodlivostí těchto jevů a jejich prevencí. 

 
Školní klub a zájmové kroužky 

Jedním z nosných prvků celého systému prevence jsou volnočasové  aktivity pro děti. Ty se na naší škole realizují pomocí kroužků ( tělovýchovné kroužky, keramika, 
výuka jazyků, výtvarné aktivity, psaní na PC, kroužky taneční ...). 

 
Školní družina 

Volnočasové aktivity jsou ve školní družině zpracovány tak, aby plnily funkci relaxační kompenzační sociálně preventivní a výchovnou. 
 

Podrobnější plán školy „Preventivní program sociálně patologických jevů“ je  uložen v ředitelně školy. 
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DOTAZNÍK PRO RODIČE 

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou                                                                                                                                                         Datum: ............................... 

Třída: .................................. 
Vážení rodiče, 
máme zájem na tom, aby Vaše děti byly ve škole spokojené a práce školy se zkvalitňovala. Věříme, že Váš zájem je shodný. V této snaze nám pomůžete, když 
vyplníte tento dotazník. Vaše názory a podněty mohou pomoci k objektivnímu posouzení činnosti školy, mohou také přispět k odstranění případných problémů, které 
Vás, nebo Vaše dítě trápí. Chcete-li sdělit něco navíc, přiložte další list. Budeme rádi, když se Vaše sdělení bude týkat také dobrých stránek činnosti školy. Dotazník 
není třeba podepisovat. 

Za vedení školy Ing. Kostelanský Ludvík, ředitel 

Číslo 
otázky Otázka 

Z odpovědí vyberte takovou, která se podle Vašeho názoru nejvíce 
blíží skutečnosti. Odpověď zakroužkujte. 

1 Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky ve škole? výborná dobrá s nedostatky neuspokojivá 

2 Jak hodnotíte vztah vyučujících k žákům? výborný dobrý s nedostatky neuspokojivý 

3 Jak hodnotíte zacházení s Vaším dítětem ve škole? výborné dobré s nedostatky neuspokojivé 

4 
Jak hodnotíte pomoc, kterou  poskytují učitelé Vašemu 
dítěti, když má problémy? 

výborná dobrá s výraznými rozdíly neuspokojivá 

5 
Vzbuzuje škola zájem o učení a poznávání u Vašeho 
dítěte? 

výborně dobře málo vůbec 

6 Těší se Vaše dítě na něco ve škole? stále občas málokdy vůbec 

7 Jaká je Vaše informovanost o práci a chování Vašeho 
dítěte ve škole? 

výborná dobrá s výraznými rozdíly neuspokojivá 

8 
Jaké je jednání učitelů s rodiči při informačních 
schůzkách? 

taktní a podnětné s výraznými rozdíly málo taktní nevhodné 

9 Jak posuzujete náročnost školy na domácí přípravu 
Vašeho dítěte na vyučování (včetně úkolů)? 

malá přiměřená velká nezvládnutelná 

10 Jste spokojeni s nabídkou školy v zájmových činnostech? ano s výhradami málo nespokojeni 

11 Jaká je, podle Vašeho názoru, činnost školy celkově? výborná dobrá s nedostatky špatná 

12 Jaké je, podle Vás materiální vybavení školy? výborné dobré nevím nedostatečné 

Děkuji Vám za trpělivost a spolupráci. 
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VÝSLEDEK  HODNOCENÍ  PRACOVNÍKA 

Jméno a příjmení :    Datum narození :   

Útvar/oddělení  :   Na této pozici od :  

Pracovní pozice :    Zaměstnán od r. :   

Hodnocené období :   Datum hodnocení : 
 

Hodnotitel : 
 

 průměr stupeň 

Hodnocená kritéria: A.  OSOBNÍ KVALITY   

 

B.  SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI    

C.  KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI    

D.  ŘÍDÍCÍ SCHOPNOSTI    

E.  ODBORNÉ KVALITY   

Celkové hodnocení         
 
Návrhy a doporučení : 

  
  
  
  
   
  
  

 
Úkoly pro další období : 

  
  
  
  
  
  
  
  

Vyjádření hodnoceného : 
 souhlasím  nesouhlasím  

 souhlasím s výhradou : 

Podpis hodnotitele : Podpis hodnoceného : 

      1,0 – 1,5                     1,6 – 2,5                         2,6 – 3,5                     3,6 – 4,0 
      stupeň 1                      stupeň 2                         stupeň 3                      stupeň 4 
nevyhovující výkon     dobrý výkon s výhradami      velmi dobrý výkon       vynikající výkon 
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K R I T É R I A   H O D N O C E N Í   P R A C O V N Í K A Výše 
bodového 
hodn. dílčího 
kritéria 

Průměrná výše 
bod. hodnoc. 
kritéria Jméno pracovníka :    

A.    Osobní kvality  
 

 1.  Adaptabilita/flexibilita vůči změnám   
 2.  Osobní vyrovnanost  

 
 3.  Výkonnost a vytrvalost (rychlost, věcnost, neodsouvání nepříjemných úkolů, důsledné dotažení problému apod.)   

 
 4.  Zodpovědnost a spolehlivost  

 
 5.  Schopnost podat výkon v zátěži a stresových situacích  

 
 6.  Aktivita a iniciativa   

 
 7. Osobní rozvoj, sebevzdělávání  

 
B.    Sociální dovednosti   

 1.  Vnímavost, ochota ve vztahu k žákovi (respekt, zdvořilost, citlivost)  
 

 2.  Vnímavost, ochota ve vztahu ke kolegům (respekt, zdvořilost, citlivost)  
 

 3.  Podpora ostatním, ochota sdílet informace  
 

C.    Komunikativní dovednosti   
 1.  Kvalita mluveného projevu   

 
 2.  Kvalita písemného projevu  

 
 3.  Schopnost aktivního naslouchání  

 
 4.  Reprezentativnost vystupování a loajální chování k zaměstnavateli (prezentace školy i vlastní osoby)  

 
D.    Řídící schopnosti    

 1.  Předává žákům jasné informace o úkolech   
 

 2.  Pracuje s dynamikou třídy  
 

 3.  Jedná rozhodně, pro žáky je autoritou  
 

 4.  Kontroluje práci a pracovní kázeň žáků a při neuspokojivém výkonu jedná přímo a jasně  
 

 5.  Věnuje čas tomu, aby poznal své žáky a naslouchá jejich potřebám a pocitům, napomáhá jejich rozvoji   
 

 6.  Zvládá řešení konfliktů mezi žáky  
 

 7.  Motivuje žáky všemi možnými prostředky  
 

E.    Odborné (profesní) kvality   
 1.  Úroveň odborných znalostí  

 
 2.  Pečlivost, přesnost, dodržování termínů  

 
 3.  Využívání zdrojů informací  
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PRŮZKUMNÝ DOTAZNÍK K ŠIKANOVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE 
Úvodem k dotazníku 
Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně, ubližuje druhým. 
Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí — strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. 
Ale může ti znepříjemňovat život i jinak, pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě. 
Šikanování se děje skrytě a my se o něm můžeme dozvědět pozdě nebo vůbec ne. Proto potřebujeme tvoji pomoc a prosíme tě, abys vyplnil(a) anonymně (tajně) 
tento dotazník. Informace nám pomohou zabránit ubližování slabým a bezbranným a vytvořit bezpečnější prostředí pro všechny. 

 

Poznámka pro rodiče: 
Vážení rodiče, snažíme se všechny zárodky šikany zachytit a potlačit již v samém začátku. Přesto se však jistě dějí věci, které nám mohly ujít. 
Prosíme Vás proto – poraďte svému dítěti, pokud se na Vás obrátí s prosbou o pomoc při vyplnění tohoto dotazníku. 

Za Vaši spolupráci Vám předem děkuje 
pedagogický kolektiv Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou  

 

Instrukce: Zakroužkuj nebo podtrhni odpověď, která je pravdivá. Nepodepisuj se! 
 
Třída:                                                                                                                                                                                       Jsi:     chlapec – děvče 
 

 

1. Jsi rád(a) v této třídě? Ano Ne 

2. Máš ve třídě dobrého kamaráda? Ano Ne 

3. Patříš ve vaší třídě do nějaké party? Ano Ne 

4. Jakou známku jsi dostal(a) na vysvědčení z chování? j edničku dvojku trojku 

5. Byl(a) jsi svědkem toho, že je ubližováno tvému spolužákovi jinými 
spolužáky ze školy? Ano Ne 

6. Ubližoval nebo ubližuje někdo za třídy tobě? Ano Ne 

7. Jak ti ubližují? (Stačí, když zaškrtneš, co se ti stalo, ale můžeš to popsat i 
vlastními slovy.) 

Ignorování – posměch – pomluvy - 
ponižování – nadávky – bití – 

fackování – kopání – rány pěstí 

Jinak – jak?  

  

8. Zamysli se a napiš, jak často ti bylo ubližováno: 
-  Téměř každý den -  Asi jednou do měsíce  

-  Téměř každý týden - Několikrát za rok  

9. Kde se to děje? 

Ve třídě - na chodbě - v šatně -  
na WC - v jídelně - v družině -  

cestou do školy nebo ze školy -  
v tělocvičně - na hřišti 

Pokud jinde, tak kde? 
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10. Ten, kdo ti ubližuje, je chlapec, nebo dívka? Dívka Chlapec 

11.  Kolik je těch, kteří ti ubližují? 1 2 3 Více než 3 

12. Ubližuje ti někdo ze školy? Ano Ne 

13. Jak ti ubližují? (Stačí, když zaškrtneš to, co se ti stalo, ale můžeš to 
popsat i vlastními slovy.) 

Ignorování - posměch - pomluvy - 
ponižování - nadávky - bití - 

fackování - rány pěstí - kopání 

Jinak - jak? 

14. Řekl(a) jsi o tom někomu? Ano Ne 

15. Pomohl ti ten, komu jsi to řekl(a)? Ano Ne 

16. Myslíš si, že je dobrý nápad požádat o pomoc učitele? Ano Ne 

17. Byl potrestán ten, kdo ti ubližoval? Ano Ne 

18. Řekl(a) jsi o tom, že ti někdo ubližuje, rodičům? Ano Ne 

19. Kdo si myslíš, že by ti nejvíce mohl pomoci a jak?  

20. Jsi sám (sama), komu ve třídě nebo ve škole ubližují? Ano Ne 

21. Zkusil(a) jsi se bránit? Ano Ne 

22. Jak si myslíš, že by měl být potrestán někdo, kdo ubližuje jinému?  

23. Ubližuje ti někdo z jiné školy?  Ano Ne 

Jak ti ubližují?    

Kolik  j ich je?   

Jak často se to děje?   
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V. ETICKÝ KODEX KŘESŤANSKÉHO UČITELE 
 

(VYDALA ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE, PRAHA 2005) 
 

Vážené učitelky, vážení učitelé i vy všichni, kteří pracujete ve školství, milé sestry a bratři!   
Máte před sebou materiál, který byl na Slovensku vydán především pro slovenské pedagogy působící na církevních školách. Na Slovensku je sice asi dvakrát více církevních 
škol a mnohem více věřících lidí než u nás, ale principy, kterými by se měli řídit především křesťanští učitelé, jsou jistě velmi podobné. Tento překlad je tedy primárně určen 

pro všechny křesťanské učitele na našich katolických školách, i když jistě najde uplatnění i jinde. V roce 1989 jsem byl pověřen Českou biskupskou konferencí řízením 
katolického školství a vím, že české školství se od té doby velmi změnilo. Především církevní školy začínaly mnohde opravdu od začátku a s velkými potížemi. Nyní však 

máme za sebou patnáct let a bylo by jistě dobré trochu odhlédnout od běžných problémů, jako jsou nedostatek peněz a nevyhovující legislativa, a začít se na církevní školy a 
jejich činnost dívat také z hlediska církve a církevní morálky. Tento překlad by měl být velkou inspirací pro české křesťanské učitele a zároveň podkladem pro vypracování 
dalších, nava- zujících dokumentů. Přeji Vám, abyste si z tohoto dokumentu odnesli co nejvíce do svého učitelského i soukromého života a abyste se stali tím opravdovým 

kvasem a solí v naší společnosti, která možná ne vždy docení a ocení Váš přínos na poli vzdělávání a výchovy naší mládeže.   
A k tomu Vám samozřejmě ze srdce žehnám.      

mons. František V. Lobkowicz OPraem, biskup ostravsko-opavský  
 

Preambule 
 

Smysl a cíl Etického kodexu učitele   

Etický kodex učitele určuje etické normy, které je nutné dodržovat při výkonu jeho profesní činnosti. Etický kodex učitele poskytuje i pozitivní orientaci v mravních 
aspektech vykonávané práce a správnou sebekontrolu toho, kdo ji vykonává. Učitelské povolání patří mezi ty profese, které etický kodex vyžadují, protože pedagog 
svým formačním působením spoluvytváří etické vlastnosti a lidsky mravní kvality mladé generace. Etický kodex učitele má sloužit i jako zdroj pozitivní pracovní 
motivace a uvědomění si vznešenosti pedagogické práce a sounáležitosti s církví. Chce zároveň ulehčit osobní identifikaci s vykonávaným povoláním a jeho 
akceptování přispěje i ke zkvalitnění náročné učitelské práce. Cílem Etického kodexu učitele je upřesnit morální povinnosti učitele a být měřítkem pro jejich posouzení. 
Snaží se pedagogovi ulehčit jeho vlastní sebehodnocení a může sloužit i k obraně pedagoga proti neoprávněné kritice a výčitkám ze strany občanské a rodičovské 
veřejnosti, případně státních a samosprávních orgánů i nestátních organizací.   
Filozoficko-etické východisko   

Zdrojem koncepce Etického kodexu učitele jsou základní hodnoty křesťanské kultury, ze kterých vyrostla naše historická tradice. Každá lidská bytost je osoba 
obdařená důstojností a svobodou. Člověk není jen produktem prostředí a okolností. Proto zdůrazňujeme, že lidský život musí být chráněný celou společností. Každé 
dítě kromě práva na život má právo na výchovu a vzdělání odpovídající jeho schopnostem. Potřebuje však pomoc a vedení při svojí orientaci a poznávání. To ale 
neznamená ideologickou manipulaci ani nesprávně chápanou seberealizaci a extrémní volnost.  

Důstojnost a svoboda dětské osoby předpokládá pomoc společnosti jako základní princip sloužící osobnímu dobru dítěte a veřejnosti. Proto je výchova ke ctnostem 
prostřednictvím morálních vzorů a aktivní zvládání života cestou vzdělávaného k pravé svobodě člověka a osobní zodpovědnosti.   
Charakteristika práce učitele   

Zatím málo oceněná učitelská profese je jedním z nejdůležitějších povolání s mimořádnou zodpovědností. Intenzivní změny ve společenském prostředí kladou 
nesmírné nároky na lidský subjekt, který se musí vyrovnávat se složitými problémy současného světa. Požadavky na práci učitele vzrůstají s přibývajícími vědeckými 
poznatky a hlavně sociálními problémy mnohých rodin. Pedagog musí alespoň z části kompenzovat nefunkčnost rodiny a intenzivně hledat způsoby jak tuto situaci 
zvládnout. Z mnohotvárnosti pedagogické činnosti vyplývají vysoké požadavky na osobní předpoklady učitele, protože pedagogickým nástrojem je i samotná osobnost 
a chování učitele se všemi jeho vlastnostmi. 

        Učitelská práce obsahuje:  
• činnost diagnostickou: poznávání schopností, zručností a vědomostí žáka  
• činnost organizační: práce ve skupinových podmínkách v rámci školské instituce 
• činnost sociální komunikace, sociálního řízení a kooperace 
• tvořivé intelektové aktivity: při volbě didaktických přístupů a metod na objasnění učiva a jeho návaznost na další vědomosti do uceleného obrazu skutečnosti   

Předpokladem pedagogické práce jsou proto pozorovací talent, hlubší psychologické vědomosti, dobré usuzovací schopnosti a systematická práce.  
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        Pedagog a křesťanská víra   

Křesťanský pedagog má být vyspělou osobností, aby se mohl stát pozitivním a názorným příkladem, se kterým se žáci mohou ztotožňovat a kterého mohou 
napodobovat. Víra v Boha působí jako motivační zdroj. Pedagog v jejím světle chápe svou výchovnou a vzdělávací činnost jako osobní poslání v rámci Božího plánu. Z 
toho vyplývá větší zodpovědnost nejen vůči společnosti a vlastnímu svědomí, ale také vůči Bohu. Křesťanský učitel je povolán svou prací i životem hlásat biblickou 
radostnou zvěst a vést mladé ke Kristu, který je učitelem všech. Víra je zároveň pramenem naděje a potřebného pedagogického optimismu. Otevírá nový rozměr života 
a jeho smysl. Učiteli poskytuje pevný základ a jasnou hodnotovou orientaci i zaměření, aby svým příkladem přispíval k pozitivní hodnotové orientaci žáků, k jejich 
schopnosti rozlišovat dobré od zlého, a tak nacházet hlubší smysl života. To je podstata zvláštní, náročné a zodpovědné povinnosti křesťanského učitele.   

 
PRVNÍ DÍL    

Úvodní zdůvodnění 
1. Zavedení explicitních etických pravidel pro křesťanské učitele je velmi naléhavé. 
2. Výchova a vzdělávání jsou tak důležité pro vývoj jednotlivce i společnosti, že by jim měla být věnována všestranná maximální pozornost. Při dobré legislativě a 

dostačujícím materiálním základu je tím podstatným úroveň a příklad učitele. On ve velké míře podmiňuje kvalitu školy i národa. Především ti, kteří si zvolili 
učitelské povolání, by měli žít a pracovat v souladu s ideály a posláním své pedagogické profese. 

3. Etický kodex učitele si klade za cíl poskytnout současnému křesťanskému učiteli, žijícímu v ideově i mravně upadající společnosti, jistou strukturu pravidel a 
možnost vybudovat si určitou vzorovou profesní identitu. 

4. Etický kodex učitele chce objektivizovat chápání profese pedagoga také celou naší společností. Společnost musí lépe pochopit a akceptovat učitele a uchránit ho 
před neodůvodněnou kritikou ze strany veřejnosti, pokud se chová v duchu etického kodexu. Etika pomáhá otevírat se sebereflexi i stálé hodnotové reflexi 
všeho, co se děje v nás i okolo nás. 

5. Pod pojmem „křesťanský učitel“ se rozumí pedagog, který vedle neustálé všeobecné snahy náležitě rozvíjet svůj odborný základ a vztah k mládeži, navíc čerpá 
inspiraci i podněty a sílu od Ježíše Krista. Jeho neobyčejné učení je zaznamenáno především v evangeliu. V Jeho příkladě nachází křesťanský pedagog původní 
a ryzí, významné a bezchybné hodnoty, které tvořivě využívá pro optimální lidské usměrnění. 

6. Křesťanský učitel si uvědomuje, že vedle uznávaných a všeobecně platných pedagogických pravidel může pro svou náročnou práci použít i vyšší evangelijní 
hodnotovou orientaci a z ní vyplývající nadšení.  

7. Vnitřní orientaci pro svoji činnost čerpá ze zákona lásky, zapsaného do srdce každého člověka a citem k mladým, se kterými kráčí částí jejich životní cesty 
osobního rozvoje k dospívání. 

8. Křesťanský učitel musí mít odvahu vzít na sebe všechny důsledky, které vyplývají z jeho „odlišnosti“ od jiných učitelů, a být ochotný vydávat živé svědectví 
křesťana. 

  
DRUHÝ DÍL   

 Základní vztahy a povinnosti učitele 
Křesťanský učitel si uvědomuje svoje všeobecné stavovské po- vinnosti ke společnosti, žákům, studentům, rodičům i sobě, ale nejvíc křesťanskou odpovědnost 

vůči Bohu. Člověk je stvořený pro vztah, a proto může v plné míře najít sebe samého jen v nezištném sebedarování. Křesťanský učitel pomáhá budovat vztahy, protože 
z pohledu Bible člověk touží po vztazích a potřebuje je. Pomocí vztahů předává křesťanský učitel vzdělávaným křesťanské hodnoty: sílu, moudrost, mírnost, 
spravedlnost a smysl života, které jim říkají kam jít, a lásku, která jím říká jak jít. Proto musí být křesťanský učitel v každém vyučovacím předmětu člověkem vztahů. 
Vztahy navazuje a učí jim ty, kteří jsou mu svěřeni. Jde o vztah k přírodě, k lidem a k Bohu. Jestliže chybí vztah k Bohu, jsou rozkolísané i ostatní dva vztahy. 

I. Povinnosti a vztah k Bohu 
1. Křesťanský učitel žije v souladu se svou vírou a snaží se předávat evangelium svým žákům  
2. Křesťanský pedagog svým životem a výchovnou i vzdělávací činností vydává svědectví o jediném učiteli, Kristu.  
3. Svoje stavovské poslání chápe jako součást Božího plánu a přijímá ho jako osobní úlohu s vědomím, že kromě společenské zodpovědnosti za jeho plnění 

zodpovídá i Bohu.  
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4. Snaží se o prohloubení svého náboženského vzdělání a hlavně duchovního života: četbou, účastí na vzdělávacích aktivitách, meditováním a účastí na 
duchovních obnovách.  

5. Podílí se na svátostném životě: využívá posily poskytované především ve svátostech.  
6. Na přírodu se dívá jako na dílo Stvořitele, a proto vede každého žáka nejen k ochraně životního prostředí, ale i k jeho tvorbě, a učí ho tak, že kvalita životního 

prostředí závisí i na něm samotném. 

    II. Povinnosti a vztah vůči sobě   
1. Křesťanský učitel si uvědomuje, že učitelem všech věků je v plné míře Ježíš Kristus. Jemu se svěřuje, aby ho vedl, a k Němu vede i své žáky či studenty. 
2. Má pozitivní vztah k dětem a ztotožňuje se se svým učitelským povoláním. 
3. Pokračuje ve svém odborném, technickém a jazykovém vzdělá- vání samostudiem i účastí na skupinovém vzdělávání. 
4. Pravidelně se připravuje na vyučovací hodiny a vede si stručný záznam o jejich průběhu, zadaných úkolech a o výsledku pozorování žáků. 
5. Praktikuje sebeevaluaci, vyhodnocuje své záznamy a koordinuje uplatňované přístupy a výchovný styl. 
6. Závažné mravní rozhodnutí vykonává podle svého osobního svědomí. 
7. V úloze třídního učitele rozvíjí týmovou práci a spolupráci s dalšími vyučujícími v jeho třídě a koordinuje jejich výchovné působení. 
8. Křesťanský učitel je v osobní míře skromný, nezištný, spravedlivý, nepodrývá autoritu jiných, ale zároveň je zdravě sebevědomý a ochotný jiným pomoci. 

 III. Povinnosti a vztah k žákům   
1. Prvořadou a vznešenou úlohou učitele je podat pomocnou ruku mládeži v celém období růstu a dospívání, a přivést je tak k prav- divé duchovní a hodnotové 

orientaci. 
2. Každé dítě je rozumová lidská bytost. Je svobodná v rozhodování a je pánem svých činů. Potřebuje však autoritu, která by jej vedla a řídila, a která má základ v 

lidské přirozenosti. Úlohou křesťanského učitele je zabezpečit dobro lidské osoby a dobro společnosti. 
3. Vnitřní svoboda a zodpovědnost umožňují křesťanskému učiteli provázet mladé na cestě k nezávislosti a vytvářet nekomplikovaný vztah mezi učitelem a žákem 

osvobozený od omezování a závislosti. 
4. Nemanipuluje své žáky, ale chápe je jako svéprávné jedince, které má rozvíjet a vést k autonomní a zodpovědné osobnosti. 
5. Nikdy neuplatňuje snahu získat si mocenskou autoritu, uplatňuje pouze autoritu přirozenou. Učí žáka přiznat si chybu, při přestupku se omluvit, litovat chybného 

činu a umět počkat na odpuštění, které načasuje učitel. 
6. Vede žáky k úctě vůči autoritám a k respektování stáří, protože úcta k bližnímu se stává službou Ježíši Kristu. 
7. Napomáhá k uspokojování základních životních potřeb žáků: bio- logických, psychických, duchovních, sociálních a vývojových. 
8. Usiluje o co nejobjektivnější poznání každého žáka, jeho osobních předpokladů a možností dalšího vývoje. Respektuje a vychovává svědomí žáka či studenta. 
9. Plynule sleduje výkon a chování žáků a oznamuje jim svoje hodnocení. Zdůvodňuje ho a objasňuje chyby, kterých se žáci dopustili. 
10. Soustavně vede žáky a učí je sebekontrole vyučovacích výsledků, chování a kritickému sebehodnocení. 
11. Využívá příležitostí k tomu, aby se žáci a studenti učili řešit nedorozumění a sociální konflikty, překonávat různé překážky a těžkosti, a získali tak potřebnou sílu 

k překonání pocitů marnosti a bezvýchodnosti řešení.  
12. Informuje své žáky o možném nebezpečí ze strany společnosti a o úskalí v životních situacích. Pomáhá jim rozvíjet zdravé sebevědomí a sebeevaluační 

schopnosti. 
13. Křesťanský učitel žákům přibližuje osobu Ježíše Krista a jeho učení a rozšiřuje jejich duchovní obzory. 
14. Vštěpuje do vědomí žáků, že proces učení nikdy nekončí, ale že ho obohacuje každá zkušenost a každá práce. 
15. Křesťanský učitel je přítelem svých žáků a takovým zůstane i tehdy, když žáci opustí školu.  

IV. Povinnosti a vztah vůči škole a spolupracovníkům   
1. Rozvoj dětské osobnosti musí být základem a cílem všech výchovných a vzdělávacích pojetí školy. Škola formuje podle plánu žáky a studenty jako samostatné a 

zodpovědné osobnosti tak, aby se chovali svobodně, zodpovědně a správně. 
2. Křesťanský učitel ve své činnosti aplikuje princip subsidiarity – výpomoci. To znamená, že vyšší společenství: školní třída, škola (pedagogové), společenské a 

mládežnické organizace zasahují až tehdy, když si nižší společenství nebo jednotlivec nedokáže problémy řešit sám. Respektování osoby v principu subsidiarity 
je v zájmu společného dobra. 

3. Princip subsidiarity je v protikladu se všemi formami extrémního kolektivismu a nesmyslného nebo ponižujícího soutěžení. Je za- měřený na sladění vztahů mezi 
jednotlivcem a společenstvími. 
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4. Učitel je klíčovým tvořivým činitelem výchovné a vzdělávací práce školy a zároveň spolutvůrcem celkové atmosféry v církevní škole. 
5. Křesťanský učitel považuje vyučování za cestu k prohlubování víry a při podávání vyučovací látky předává křesťanskou hierarchii hodnot. Žákovi 

zprostředkovává bližší smysl toho, co vyučuje, a skrze slova ho vede k pravdě. 
6. Křesťanský pedagog se s cíli školy naplno a s maximálním úsilím identifikuje a cítí vlastní zodpovědnost za její chod, a to i přes to, že za svoji práci a úsilí není 

společností dostatečně odměňován, a to ani finančně, ani respektem. 
7. Cílevědomě podle svých možností přispívá ke zkvalitnění práce školy a jejích výsledků, a to: 

a. Vlastním pedagogickým výkonem  
b. Účastí na zlepšování provozu školy  
c. Rozvíjením týmové pedagogické práce  
d. Spoluprací s vedením školy  
e. Iniciativní účastí na překonávání chyb a nedostatků  
f. Systematickou a vstřícnou spoluprací s ostatními učiteli. 

8. Spolupráce křesťanského učitele se všemi bližními v bratrském duchu a jeho snaha o dosažení společného blaha je jeho zodpovědnou úlohou a závazkem při 
budování Božího království již zde na zemi a v našem životě. 

V. Povinnosti a vztah k rodičům žáků   
1. Křesťanský učitel respektuje úlohu a zodpovědnost rodičů jako hlavních činitelů ve výchově jejich vlastních dětí a usiluje o spolupráci s nimi tak, aby výchovné 

působení bylo pokud možno jednotné. 
2. Seznamuje rodiče s výchovným a vzdělávacím programem školy, s postupy, které on sám uplatňuje, a žádá je o respektování dobrých záměrů školy. 
3. Soustavně rodiče informuje o prospěchu a chování jejich dítěte, a pokud je to potřebné, projednává s nimi formu pomoci dítěti a společný výchovný postup. 
4. Snaží se maximalizovat zájem rodičů o dítě a o jeho problémy a taktně jim zprostředkuje chybějící výchovné vědomosti, případ- ně pomáhá zlepšit jejich 

komunikaci s dítětem. 
5. Křesťanský učitel spolupracuje s rodiči tak, aby jeho výchovná činnost byla účinná a jeho poslání se stalo nejen otázkou budoucího materiálního zabezpečení 

dětí, ale vedlo také k připravenosti dobře vychované mládeže pro občanskou společnost.  

VI. Povinnosti a vztah ke společnosti   
1. Křesťanský učitel svým životem a postoji prokazuje nenahraditelnou službu nejen žákům, studentům a škole, ale je užitečný i pro své okolí. 
2. Projevuje solidaritu především s člověkem ve společenské nouzi. Působí jako křesťan v oblasti kultury a společenského života. Svou existencí zviditelňuje dnešní 

pluralitní společnosti hodnoty víry a nabízí je k řešení problémů, které ji trápí. 
3. Hledá způsob na získání přiměřené orientace ve společenské situaci a kultuře, aby mohl splnit své výchovné a kulturní poslání. 
4. Povinností učitele je upozorňovat veřejnost na význam a potřebu výchovy i vzdělávání, na rizika, které mládeži hrozí, i na problémy, se kterými se bezprostředně 

setkává, neboť tuto problematiku zná. 
5. Křesťanský učitel zabezpečuje přítomnost církve v oblasti výchovy, vzdělávání a mezilidských vztahů pro blaho lidské společnosti. 
6. Úlohou učitele je předávat mladé generaci kulturní dědictví národa a lidské společnosti a vzhledem k tradici působit jako spolu- tvůrce současné i budoucí kultury, 

což však předpokládá jeho vzdělanost a tvořivého ducha. 
7. Podle vzoru příkladných pedagogů v minulosti, především těch věřících, se mají i dnešní učitelé kulturně i politicky angažovat, a to ve všeobecném, humánním a 

zvláště v křesťanském duchu. 
8. Křesťanský učitel se má aktivně zapojit do stavovských a církevních organizací, které umožňují splnit jeho úkoly s větším úspěchem.   

 

TŘETÍ DÍL    

Odbornost pedagoga     
 

I. Kreativita   
1. Učitel má být tvořivou osobností, a proto je otevřený změnám a stále hledá nové poznatky a nová řešení. 
2. Křesťanský učitel se soustavně vzdělává nejen ve svém oboru, ale i v pedagogice všeobecně a také se zlepšuje v náboženských vědomostech. Neustále sleduje 

vývoj a nové poznatky a uplatňuje je ve své činnosti. 
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3. Křesťanský pedagog podle potřeby získává dostupnou, pokud možno potvrzenou kvalifikaci a přiměřeně se stává mistrem vychovatelského umění a vzdělávání. 
4. Učitel celou svojí činností a postoji předává hodnoty, které tvoří základ vzdělání, a stále má na zřeteli, že základním způsobem výchovy je výchova příkladem. 
5. Učitel jako tvořivá osobnost vychovává příkladem kreativního života a skrze předávané poznatky vychovává žáka či studenta jako křesťana. Středem jeho 

tvořivosti je Kristus, podle kterého utváří svůj život. 
6. Ve školním prostředí usiluje o vytvoření takového ovzduší, které žákům a studentům pomáhá žít svoji víru stále zraleji a postupně nabývat také smýšlení, které je 

učiní schopnými vzít na sebe zodpovědnost vyplývající ze křtu.       

II. Poznatky jako zdroj činnosti   
1. Všeobecné i odborné vědomosti jsou pro učitele potřebným zdrojem, protože mu umožňují splnit jeho poslání. 
2. Učitel stále shromažďuje informace a drží krok s rozvojem ve svém oboru mimo jiné také studiem odborných pramenů. 
3. Učitel se pravidelně podle svých časových a jiných možností zúčastňuje konferencí, seminářů, kongresů a jiných forem profesního růstu. 
4. Získané vzdělání a výchova dávají křesťanskému učiteli schopnost vykonávat svou činnost profesionálním způsobem podle akademických, pedagogických a 

etických zásad. 
5. Osobní a charakterové vlastnosti mu dávají schopnost k tomu, aby byl profesně samostatný a projevoval aktivně partnerství k žákům.    

III. Pedagogický přístup   
1. Učitel tím, že učí jiné, učí i sám sebe. Tím na sebe bere zodpovědnost prostředníka, který pomáhá mladým vzdělávat se a dozrávat. 
2. Učitel sleduje nové poznatky v osnovách, v metodice a v pedagogicko-technickém a materiálním vybavení. 
3. Vykonává všechny potřebné funkce, které mu jsou určeny v učitelském sboru i v jednotlivých pedagogických skupinách. 
4. Při práci používá osvědčené inovační efektivní vzdělávací programy a také úspěšné metody a formy výuky. 
5. Při stanovení stupně zatížení žáků považuje za nejdůležitější vhodnost, přiměřenost a jasně stanovený cíl. 
6. Základem pedagogické činnosti s žáky či studenty je mluvené slovo a osobní příklad učitele.   

IV. Pedagogický model   
1. Základním prvkem školské výuky je úvaha. Metody zvolené učitelem by měli zrychlovat zkoumání, chápání a hodnocení dané látky. 
2. Křesťanský učitel svojí vyučovací činností poskytuje nejen poznatky, které je třeba získat, ale i hodnoty, které si je třeba osvojit, a pravdy, které je třeba objevit. 
3. Křesťanský učitel svým pedagogickým přístupem a stylem práce zve svoje žáky a studenty, aby v službě Bohu usilovali o dobro svých vrstevníků, dospělých i 

představených, a proměňovali tak svět na místo hodné člověka. 
4. Přestože vzdělání je ve značné míře založené na zkušenosti a zdrojem učení jsou vnitřní aktivity žáka, učitel se snaží vtisknout nové vědomosti žáka do jeho 

osobní zkušenosti. Prvky zážitkového učení doplňuje rozumovými zdůvodněními. 
5. Jestliže žák osobní zkušenosti při získání vědomostí nedosáhne, vyhledá učitel pro dítě takovou formu práce, která mu to umožní. 
6. Dobrá znalost obsahu a porozumění událostem, jevům a hodnotám umožňuje žákovi rozvíjet vlastní kreativitu a zlepšovat efektivitu učení. 
7. Křesťanský učitel považuje vyučování za cestu, jak pomáhat žákovi či studentovi prohloubit víru a zároveň obohatit a objasnit získané poznatky z pohledu víry. 
8. Učitel své žáky povzbuzuje, sleduje jejich rozhodování a chování a tento proces zakončuje hodnocením. 
9. Na základě takového hodnocení učitel pro každého žáka určí další postup výuky.  

 
ČTVRTÝ DÍL    

Profesní etika pedagoga     
 

I. Respektování práv dítěte   
1. Učitel se ve vyučování a v celé pedagogické činnosti snaží dávat všem žákům či studentům rovné šance. 
2. Všechny žáky a studenty respektuje bez ohledu na pohlaví, rasu, přesvědčení, politické a jiné názory, národní, etnický nebo společenský původ, movitost anebo 

jakékoliv jiné charakteristiky žáků samých nebo jejich rodičů či zákonných zástupců. 
3. Učitel ve všech aspektech školního života respektuje skutečnost, že žák či student je v plném slova smyslu plnohodnotnou osobou. 
4. Učitel zachází se všemi žáky a studenty jako s jedinečnými osobnostmi a nepodléhá nenávistným náladám a rutině. 
5. Za nejdůležitější považuje to, aby žák či student rozuměl probíranému učivu a chápal hodnotu vzdělávání. 
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6. Slabý výkon žáka či studenta ve škole nebo neomluvená absence nepřekáží pedagogovi, aby přijímal žáka jako osobnost, která je svobodná v rozhodování, ale 
která se také učí nést za své jednání důsledky. 

7. Učitel chrání žáky a studenty před násilnými spolužáky, před škodlivým vlivem drog, alkoholu a kouření, před sexuálním nebo komerčním zneužíváním a před 
vším, co by mohlo vést k narušení sebeúcty žáka jako osobnosti. 

8. Žáci očekávají, že se s nimi při výuce bude zacházet tak, jak jsou zvyklí z domova a ze svého okolí. Proto je učitel povinen vyvarovat se jakýchkoliv projevů 
agresivity, dominance a vlastních ambicí. 

9. Učitel pomáhá žákům přijímat etická rozhodnutí, která vycházejí z respektování lidské důstojnosti, základních hodnot, práv, ale také povinností.  

II. Respektování práva rodiny   
1. Pedagog respektuje a uznává, že rodiče jsou prvořadí učitelé, vychovatelé a opatrovníci dítěte. Proto se snaží s nimi spolupracovat a poskytuje jim profesní 

pomoc při výchově. Respektuje právo rodičů vybrat si typ školy, ve které se má jejich dítě vzdělávat. 
2. Základní povinností i právem rodičů je zabezpečit svým dětem výchovu v souladu se svým přesvědčením. Volba školy nezbavuje rodiče osobní povinnosti 

vychovávat děti. Volbou školy rodiče přijímají a zavazují se respektovat i charakter výchovy a vzdělá- vání žáků a studentů na této škole. 
3. Učitel pomáhá rodičům objevit, pochopit a přijmout jedinečnost jejich dítěte. Pomoc poskytuje v rámci principu subsidiarity jako ten, který je schopen nést 

zodpovědnost jménem rodičů. 
4. Učitel se spolu s rodiči snaží o maximální dobro jejich dítěte, a proto jim oznamuje své pozorování týkající se rozvoje a úspěchů dítěte v kladném a taktně i v 

záporném smyslu. 
5. Učitel seznamuje rodiče s hodnotami a cíli školy, s obsahem, metodikou a možnostmi vzdělávacího procesu. Iniciuje dialog s rodiči a rodinami a podporuje 

rodičovské společenství. 
6. Křesťanský učitel napomáhá rozvoji vzájemných vztahů a spolu- práci mezi rodiči a učiteli, případně vedením školy. Zapojuje se do organizací sdružení rodičů se 

zřetelem na své poslání, které spočívá ve službě křesťanské výchovy mládeže. 
7. Učitel při výuce respektuje názory a přesvědčení rodičů. Právo a povinnost rodičů vychovávat své děti je původní a prvořadé, nezastupitelné a nelze je rodičům 

odejmout. 
8. Respektuje právo a povinnost rodičů chránit dítě před vlivem školy. V případě, kdy by názor rodičů byl v rozporu s orientací vzdělávacího procesu, snaží se 

křesťanský učitel všemi legálními, etickými a nekonfrontačními způsoby o vyjasnění a vyřešení tohoto problému, a to vždy ve spolupráci s rodiči a zároveň s 
vedením školy. 

9. Podporuje povinnost rodičů chránit dítě před všemi negativními vlivy, které se mohou vyskytnout v jakékoli formě ve škole, jejím okolí i v mimoškolním prostředí.  
10. Jestliže rodiče podlehli negativním vlivům nebo je podporují, snaží se učitel rodiče vhodně usměrnit. 
11. Informace o studentech a jejich rodinách považuje učitel za mimořádně důvěrné, zachází s nimi zodpovědně, a chrání tak osobní důstojnost studentů a členů 

jejich rodin.     

III. Ochrana integrity školy   
1. Každá škola pracuje podle jasně stanoveného formačního plánu a usiluje o jeho věrné uskutečnění. Škola představuje pravé a spolehlivé společenství, které 

plněním své vlastní úlohy zprostředkovává kulturu a pomáhá všem svým členům rozvinout životní styl. 
2. Škola je autonomní instituce s vlastní integritou a tento statut nesmí nikdo svévolně a bezdůvodně narušit. 
3. Učitel spolu s vedením školy a školskými úřady brání integritu školy před škodlivými vlivy, jako jsou zneužívání školy a jejího okolí k prodeji drog, alkoholu, 

cigaret, kofeinových nápojů a nevhodné propagaci komerčních výrobků. 
4. Křesťanský učitel se snaží o ochranu školy před vlivem škodlivých nebo pochybných ideologií a sekt. 
5. Ve smyslu profesní etiky, jako profesionál, respektuje pedagog důvěrné informace o škole. 
6. Všichni pracovníci školy zodpovědně spolupracují při naplňování formačního plánu školy. Křesťanský učitel do této společné účasti vnáší ducha evangelia a 

vydává svědectví o Kristu, který buduje každé společenství a z něho vyzařuje, aby byl znamením pro všechny.    

IV. Ochrana profesionality   
1. Křesťanský učitel, který je věřícím i občanem zároveň, se má dát vždy vést jedině svým křesťanským svědomím a křesťanskou moudrostí v pedagogické činnosti. 
2. Křesťanský učitel svým životem a výchovnou i vzdělávací činností poukazuje na hodnoty evangelia a podává svědectví morálního života osvobozeného od 

požitkářství a přehnané aktivity zaměřené jen na dosažení cíle, výkon a konzumní způsob života. 
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3. Učitel chrání pověst svého povolání tím, že svou práci vykonává profesionálně a zodpovědně, se zdravým sebevědomím a svým morálním chováním vystupuje 
jako silná osobnost. 

4. Učitel respektuje nařízení a zákony státu a školy. Přitom své profesionální a morální rozhodnutí vykonává na základě vlastní autonomie a pedagogických ctností: 
svobody, zodpovědnosti, rozvážnosti, spravedlnosti, morální síly, mírnosti a morálního svědomí, které mu přikazuje konat dobro a vyhýbat se zlu. Toto právo 
pedagoga nesmí být nikým zneužito. 

5. Učitel má právo odmítavě zareagovat a vystoupit, když jsou zákon nebo nařízení v protikladu se všeobecně uznávanými základními lidskými hodnotami a jeho 
svědomím. To však předpokládá a vyžaduje správnost morálního svědomí pedagoga, které mu umožňuje vzít na sebe zodpovědnost za vykonané činy. 

6. Učitel každodenně usiluje o své fyzické zdraví, duševní sílu i o rovnováhu a o duchovní růst.  
  

PÁTÝ DÍL    

Poslání pedagoga   
1. Poslání učitele je zároveň nádherné, zodpovědné, ale i těžké. Protože je to práce s člověkem, zůstává klíčovým vztah k bližnímu. 
2. Křesťanský učitel přijímá svou schopnost vzdělávání a výchovy jako Boží dar. Sílu pro splnění svého poslání čerpá od Boha. Zachází se svými schopnostmi jako 

s hřivnami, které rozvíjí sytíce se Božím slovem a Eucharistií. 
3. Pedagogické poslání je charakterizované čtyřmi ctnostmi jako základními pilíři: rozvážností, spravedlností, morální silou a mírností.  

a) Rozvážnost je ctností pedagoga, která uschopňuje jeho praktický rozum, aby ve všech výchovně vzdělávacích situacích rozeznával, co je pro 
vychovávaného a vzdělávaného žáka či studenta dobré. 

b) Spravedlnost je ctností pedagoga, která ho činí být schopným respektovat práva vzdělávaných a vnášet do mezilidských a mezigeneračních vztahů soulad a 
pokoj. 

c) Mravní síla je morální ctností pedagoga, která zabezpečuje jeho nepoddajnost v těžkostech a vytrvalost v jeho úsilí o dobro. 
d) Mírnost je morální ctnost pedagoga, která zmírňuje emoce a zabezpečuje nadvládu vůle nad pudy, a tím zachovává pedagogickou zdrženlivost. 

4. Pedagog rozvíjí své schopnosti také komunikací s ostatními, vzájemnými službami a dialogem s kolegy, a tak naplňuje úlohu své- ho povolání. 
5. Svoboda a schopnost konat, která je zakořeněná v rozumu a vůli, a pevný charakter učitele mu umožňují chápat druhé, vcítit se do jejich psychiky a respektovat 

je, přibližovat se k nim a pomáhat jim vykonávat dobro, a tak se stávat svobodnějšími.  
6. Mravní život pedagoga oživovaný láskou mu dává duchovní svobodu, jejímž ovocem je radost, pokoj a milosrdenství. S tímto vnitřním vybavením pedagog 

prochází část cesty s mladými a vede je k osobnímu rozvoji a dospívání. 
7. Křesťanský učitel následuje při výběru svého poslání vnitřní hlas a své poslání považuje za životní výzvu a smysl svého života. 
8. Učitel aktivně spolupracuje na zlepšování svého postavení a statutu pedagoga. Zároveň povzbuzuje pedagogicky nadané žáky k výběru učitelského povolání a 

motivuje je k tomuto rozhodnutí. 
9. Základní etické vlastnosti učitele povolaného vzdělávat a vychovávat je možné shrnout do těchto kategorií: lidskost, vnitřní svoboda, schopnost morálního 

postoje, duchovní a morální dimenze. 
10. Svoboda a zodpovědnost jsou vnitřní podmínky pro tvořivost a tvoří duchovní a morální rozměr pedagoga. 
11. Církev očekává, že Etický kodex učitele bude morální vzpruhou pro všechny pedagogy a že všichni křesťansky orientovaní pedagogové přijmou tento Etický 

kodex učitele jako závazný.  
  

ŠESTÝ DÍL    

Závěrečná ustanovení   
Etický kodex učitele schvaluje    
Sdružení křesťanských pedagogů Slovenska a  Komise pro katechezi a školství Konference biskupů Slovenska pod č. j. 201/2005. Banská Bystrica 9.3.2005    
Mgr. Helena Michálková, předsedkyně Sdružení křesťanských pedagogů Slovenska Mons. Rudolf Baláž, biskup a předseda Komise pro katechezi a školství 
Konference biskupů Slovenska PaedDr. Pavol Černý za autorský kolektiv  
Podle slovenské ho originálu přeložila a upravila:  Mgr. Eva Kuchyňková Praha květen 2005   
Vydání schválil mons. František V. Lobkowicz OPraem, biskup ostravsko-opavský, pověřený ČBK řízením církevního školství   
Ostrava červen 2005           
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