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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

  

Název školy: Základní škola a mateřská škola Luková 

Adresa 
Základní škola a mateřská škola Luková  
Luková 6, 561 23 Luková  

IČO 70983020 

IZO 102642206 

Ředitel Mgr. Eva Šaršonová 

Telefon 465 394 291  

E-mail zs.lukova@seznam.cz  

www stránky   www.zslukova.estranky.cz  

Zřizovatel Obec Luková 

Zřizovací listina Aktuální Zřizovací listina ze dne 2.5.2012 

Adresa 
Obecní úřad Luková 
Luková 102, 561 23 Luková  

Starostka Miroslava Fojtů  

Telefon 465 394 141  

  

   

 

 

  

mailto:zs.lukova@seznam.cz
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

• Úplnost a velikost školy a školní družiny 

Naše školské zařízení je tvořeno malotřídní základní školou pro 1. – 5. ročník a mateřskou školou. 
Součástí základní školy je i školní družina. V budově je dále i školní kuchyň s výdejnou.  

Naše základní škola je jednotřídní školou rodinného typu. Žáci pěti ročníků jsou rozděleni do dvou 
oddělení – pro mladší a starší děti. Výuka hlavních předmětů probíhá odděleně, na ostatní předměty 
jsou oddělení spojena. Na vysvědčení jsou žáci hodnoceni širším slovním hodnocením. Škola průběžně 
spolupracuje s SPC Kamínek a PPP v Ústí nad Orlicí.  

Školní družina zajišťuje každodenně výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro přihlášené děti podle 
ŠVP ŠD. Činnost družiny probíhá ve třídách ZŠ a MŠ, tělocvičně a za příznivého počasí na školní zahradě. 

• Vybavení školy 

V budově školy jsou dvě kmenové učebny, školní kuchyňka, kabinety, tělocvična, šatna a jídelna. 
Mateřská škola má k dispozici dvě učebny – hernu s jídelním koutem a ložnici, kabinet a šatnu. 

Každá učebna ZŠ má k dispozici PC s připojením na internet a sestavu interaktivní tabule. Všichni žáci 
mají samostatné výškově stavitelné lavice a židle. Žákům jsou vytvořeny vhodné podmínky pro relaxaci 
(koberce) a herní činnost. Materiální vybavení školy pro výuku je na průměrné až nadprůměrné úrovni 
(didaktické hry a pomůcky, výukový software apod.). Tělocvična je sice menší, ale pro současný počet 
dětí dostatečná, většina výuky TV probíhá venku (hřiště, školní zahrada) nebo v jiných zařízeních 
(plavecký bazén, zimní hala). Hygienické zázemí ZŠ je na požadované úrovni (sprchy pro učitele i pro 
žáky, dostatečný počet WC a umyvadel). Část školní zahrady slouží k výuce PRV / PŘ (záhony pro 
pěstování zeleniny, bylinek a květin), druhá část je určena pro relaxaci a herní činnost – pískoviště, 
doskočiště pro TV, herní prvky. Místnost školní jídelny slouží nejen k obědvání, děti zde také svačí + 
pitný režim. K výuce pracovních činností je určena žákovská kuchyňka, která zároveň slouží i 
k individuální práci asistenta / pedagoga s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

• Charakteristika pedagogického sboru základní školy a mateřské školy, školní družiny 

V základní škole a školní družině pracují podle počtu žáků 2 až 3 pedagogičtí pracovníci, v mateřské 
škole zpravidla 2. Všichni pedagogičtí pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a pravidelně se účastní 
dalšího vzdělávání. 

ředitel školy 

pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci 

 učitelka ZŠ 

 vychovatelka ŠD 

 učitelky MŠ 

 pedagogický asistent  

 vedoucí školního stravování 

 kuchařka 

 uklízečka 

 účetní 
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• Dlouhodobé projekty školy pravidelného charakteru 

Dlouhodobé projekty školy jsou zaměřeny na aplikaci průřezových témat s důrazem na environmentální 
výchovu a výchovu ke zdraví. 

 Zapojení do projektu Recyklohraní – sběr vybitých baterií, plnění úkolů ekologické výchovy. 
 Péče o zeleň na školní zahradě a v obci, pěstování zeleniny a květin. 
 Pozorování života čápů na školní zahradě. 
 Výchova ke zdravému životnímu stylu – solná jeskyně, bruslení, plavání, cyklovýlety, týdenní 

pobyt. 
 Prvky Zdravé školy – relaxační chvilky, pitný režim, hygienické návyky, ovoce do škol, mléko do 

škol. 

• Krátkodobé projekty (pravidelného i nepravidelného charakteru) školy a školní družiny 

 Spolupráce s obcí – vítání občánků, besídky pro seniory, besídky pro veřejnost, sázení stromů, 
uctění památky obětem války apod. 

 Spolupráce s Diecézní katolickou charitou – tříkrálová sbírka. 
 Vánoční a velikonoční posezení a tvoření s rodiči. 
 Společné projektové dny ZŠ a MŠ (čarodějnice, výroba keramiky, drakiáda, spaní ve škole apod.). 

• Mezinárodní spolupráce školy 

Vzhledem k typu školy, nízkého počtu i věku dětí i nedostatku financí žádná mezinárodní spolupráce 
neprobíhá. Upřednostňujeme spolupráci s okolními školami – účast na sportovních a kulturních akcích, 
vzájemné návštěvy atd. 

  Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty  

Základní škola a mateřská škola se snaží o co nejužší spolupráci s rodiči a širokou veřejností. Probíhají 
pravidelné schůzky s rodiči, potřebné informace poskytujeme na webových stránkách školy 
(www.zslukova.estranky.cz), organizujeme neformální setkávání při různých akcích (výlety, společná 
odpoledne o Vánocích a Velikonocích, společné bruslení atd.). Škola je otevřena i pro zájmovou činnost 
rodičů a veřejnosti – semináře, cvičení. 

Spolupracujeme s organizacemi, jejichž činnost pomáhá rozvíjet povědomí žáků v různých oblastech 
života: 

 Obec Luková (účast a akcích obce, finanční příspěvek obce na pomůcky a akce pro děti) 
 SPC Kamínek v Ústí nad Orlicí (vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami) 
 PPP Ústí nad Orlicí (vzdělávání žáků s vývojovými poruchami školních dovedností a poruchami 

chování) 
 Občanské sdružení Amalthea (podpora pro rodinu a dítě) 
 Sbor dobrovolných hasičů Luková, TJ Sokol Luková 
 ZŠ a MŠ Žichlínek, ZŠ a MŠ Rudoltice, ZŠ Damníkov, ZŠ Lanškroun, ZUŠ Lanškroun 

 

 

http://www.zslukova.estranky.cz/
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Doplňujeme možnosti rozvoje dětí ve venkovském prostředí o návštěvy kulturních a sportovních 
center: 

 Kulturní centrum Lanškroun (divadlo, kino) 
 Východočeské divadlo v Pardubicích, Divadlo Radost Brno 
 Východočeské muzeum v Pardubicích, Moravské zemské muzeum 
 Hala B. Modrého v Lanškrouně 
 Knihovna v Lukové 
 Plavecký bazén Svitavy 
 Sportovní areál Peklák Česká Třebová – lyžování 
 Týdenní pobyt – výlety do přírody, za poznáním a kulturou 

 

 

 Specifické podmínky školy 

Do základní a mateřské školy docházejí především děti z obce Luková a Luková – Květná, v některých 
případech z okolních obcí – Trpík, Damníkov, Lanškroun.  

Nevýhodou je umístění budovy na okraji obce. V blízkosti školy je autobusová zastávka. Pro zvýšení 
bezpečnosti dětí na silnici byl vybudován chodník podél fotbalového hřiště.  

Po ukončení 5. ročníku žáci odcházejí na druhý stupeň do ZŠ Damníkov nebo do základních škol 
v Lanškrouně. 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO 

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Zaměření školy 

Jsme klidná venkovská škola rodinného typu. Při výuce respektujeme individuální nadání a 
zvláštnosti dítěte, používáme netradiční formy učení vedoucí k aktivitě, samostatnosti a 
sebehodnocení žáků. Ve škole se nezvoní, délka hodiny se přizpůsobuje soustředění dětí a náplni 
práce v hodině. Doba přestávek rovněž zohledňuje potřeby dětí. Operativně také dochází ke 
změnám rozvrhu hodin v případě mimořádné nabídky programů či jiných aktivit, které pozitivně 
obohacují výuku. Žáci jsou vedeni k praktickým dovednostem a využívání moderních informačních 
technologií, mají přístup k internetu, který využívají během výuky. Klademe důraz na 
environmentální výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Spolupráce při vyučování je pro nás důležitá, při výuce často řeší děti problémové úlohy a během 
celého roku pracují ve skupinách. V odůvodněných případech to pak nejsou skupiny podle ročníků, 
spolupracují také mladší se staršími. Naším prvořadým úkolem není jen něco se naučit, ale 
především porozumět a pochopit, najít cestu. Hodnoceni tak nejsme za pouhé výsledky, ale spíše za 
práci a posun v ní.  

Děti si mohou do školy přinést své oblíbené hračky nebo věci. Vyloučili jsme běžné školní tresty. 
Mladší děti jsou hodnoceny slovně, ve starších ročnících hodnotíme kombinací známek a širšího 
slovního hodnocení. Ve slovním hodnocení vyjádříme, co dítě umí, co se naučilo, co musí více 
procvičovat, co mu jde lehce a co s potížemi. Děti se hodnotí i samy, dokáží objektivně i v prvním 
ročníku zhodnotit svou práci. Starší děti se zhodnotí a ví, jakou známku za svůj výkon dostanou. 
Snažíme se, aby se v naší škole každý cítil dobře. Úspěšně se nám daří eliminovat patologické jevy. 

Cílem školy je postupně naučit žáky základním znalostem, dovednostem a postojům v rozsahu 
očekávaných výstupu a směřovat žáky k utváření a rozvoji klíčových kompetencí daných RVP ZV. 

Kompetence k učení: 

 žák hledá informace, dokáže je třídit a účelně využívat  
 uvědomuje si smysl učení a jeho význam pro praktický život  
 dokáže pro sebe nalézt vhodné metody učení, svoji školní práci si efektivně plánuje a organizuje  
 samostatně pozoruje a experimentuje, dokáže kriticky myslet a ze získaných poznatků vyvozovat 

odpovídající závěry 

K utváření a rozvoji této kompetence: 

 zařazujeme do výuky problémové a projektové vyučování, experiment 
 využíváme sebekontrolu žáků a vzájemnou kontrolu spolužáků 
 zadáváme žákům úkoly uplatňující teoretické poznatky v praktickém životě  
 vedeme žáky k samostatnosti a kritickému myšlení 
 učíme žáky prezentovat svoji práci 
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 umožnujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty 
  využíváme pozorování a experiment -  porovnáváme výsledky a vyvozujeme závěry 
 využíváme vlastní výukové materiály 

Kompetence k řešení problému: 

 žák samostatně řeší problémy jak ve škole, tak i mimo ni  
 žák se učí kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a nést jejich následky  
 žák dokáže vnímat problémové situace, dovede je posoudit a na jejich řešení se aktivně podílí  
 žák vyhledává informace, které mu pomohou nalézt nejvhodnější cesty k řešení problémů 

K utváření a rozvoji této kompetence: 

 učíme žáky vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat vysvětlení, provádět pokusy 
 do výuky zařazujeme modelové příklady 
 žáci mohou řešit úkoly vlastním způsobem 
 do výuky zapojujeme úkoly z praxe 

Kompetence komunikativní: 

 žák dokáže formulovat myšlenky a správně se vyjadřovat  
 žák se dokáže zapojit do diskuse, nebojí se vyslovit svůj názor a obhajovat jej  
 žák dokáže naslouchat druhým, posoudit takto získané informace a vhodným způsobem na ně 

reagovat  
 žák dokáže využívat moderní komunikační a informační prostředky a technologie 

K utváření a rozvoji této kompetence: 

 klademe důraz na týmovou práci a kooperativní učení 
 umožnujeme žákům prezentovat vlastní názory  
 využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledku 
 žáci využívají informační technologie pro získávání informací 
 využíváme činnosti umožňující komunikaci různých věkových skupin (málotřídní škola) 

Kompetence sociální a personální: 

 žák spolupracuje s ostatními a svým podílem přispívá k práci týmu či skupiny  
 žák se podílí na vytváření příjemné pracovní atmosféry, dokáže pomáhat ostatním  
 žák se učí přispívat k utváření dobrých mezilidských vztahů s vrstevníky i dospělými 
 žák se učí řídit své chování a jednání k okolí, je schopen poskytnout účinnou pomoc  
 žák se učí tolerovat odlišnost druhých 

 

K utváření a rozvoji této kompetence: 

 žáci se podílejí na tvorbě pravidel  
 od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu 
 zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci 
 klademe důraz na sebehodnocení 
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 žákům je poskytnuta možnost projevit své pocity a nálady 

Kompetence občanské 

 žák se učí být si vědom svých práv i povinností  
 žák se učí chápat a respektovat společenské zákony a normy  
 žák se učí rozhodovat se podle konkrétní situace, chovat se zodpovědně a v obtížných situacích 

dokázat pomoci  
 žák se učí chránit historické a kulturní tradice, aktivně se zapojuje do kulturního a sportovního 

dění  
 žák chrání přírodu a životní prostředí 

K utváření a rozvoji této kompetence: 

 zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci 
 respektujeme názory žáků 
 do výuky zařazujeme kooperativní vyučování 
 podílíme se na kulturním a společenském životě v obci 
 zachováváme tradice a zvyklosti 

 

Kompetence pracovní 

 žák dokáže používat běžné pracovní nástroje a materiály vzhledem k jeho věku 
 žák dodržuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví  
 žák si váží práce druhých a důsledně plní své pracovní závazky  
 žák se učí využívat znalosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech pro přípravu na svoji 

budoucnost 

K utváření a rozvoji této kompetence: 

 učíme se pracovnímu postupu a dodržování pravidel bezpečnosti 
 prezentujeme výsledky naší práce 
 pracujeme se žáky na zhodnocení jejich práce i práce spolužáku a návrhy na zlepšení 
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Průřezová témata 

Průřezová témata jsou realizována v rámci jednotlivých předmětů a výukových projektů činností.  

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) 
 
 

Výukové projekty a 
činnosti 

Reprezentace školy, účast na akcích školy a obce – vítání občánků, 
besídky, vystoupení pro seniory, škola v přírodě apod.  

 
 

Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ      

Rozvoj schopností poznávání  

Sebepoznání a sebepojetí 
 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 
Psychohygiena 

Kreativita 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ  
 

     

Poznávání lidí 
 

 

 
Mezilidské vztahy 

   

Komunikace 

Kooperace a kompetice  

MORÁLNÍ ROZVOJ 
 

     

Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

 

Hodnoty, postoje, praktická 
etika 

 

 
 
 

Prolíná se všemi předměty. 

Prolíná se všemi předměty. 

Prolíná se všemi předměty. 
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 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO)  
 
 

Výukové projekty a 
činnosti 

Účast na akcích obce – vítání občánků, besídky, vystoupení pro seniory, 
dodržování tradic a zvyků – vánoční a velikonoční dílny.  

 
 

Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Občanská společnost a škola PRV/ ČJ PRV/ČJ PRV / ČJ VL / ČJ VL / ČJ 

Občan, občanská společnost a 
stát 

PRV/ ČJ PRV/ČJ PRV / ČJ VL / ČJ VL / ČJ 

Formy participace občanů v 
politickém životě 

   VL  VL  

Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

   VL  VL  

 
 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS)  
 
 

Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Evropa a svět nás zajímá    ČJ/AJ/VL/PŘ ČJ/AJ/VL/PŘ 

Objevujeme Evropu a svět    ČJ/AJ/VL/PŘ ČJ/AJ/VL/PŘ 

Jsme Evropané    ČJ/AJ/VL/PŘ ČJ/AJ/VL/PŘ 

 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MKV) 
 
 

Tematické 
okruhy 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Kulturní diference ČJ / PRV ČJ / PRV ČJ / PRV ČJ/AJ/VL/PŘ ČJ/AJ/VL/PŘ 

Lidské vztahy ČJ / PRV ČJ / PRV ČJ / PRV ČJ/AJ/VL/PŘ ČJ/AJ/VL/PŘ 

Etnický původ    AJ/VL/PŘ AJ/VL/PŘ 

Multikulturalita    ČJ/AJ/VL/PŘ ČJ/AJ/VL/PŘ 

Princip sociálního 
smíru a solidarity    

VL VL 
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 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV)  
 

Výukové projekty a 
činnosti 

Projekt Recyklohraní, sběr surovin (papír, hliník, pomerančová kůra), 
třídění odpadu, kompostování, pěstování stromů a květin na školní 
zahradě, péče o zeleň v obci, pozorování čápů 

 
 

Tematické 
okruhy 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Ekosystémy PRV / VV/PČ PRV / VV/PČ PRV / VV/PČ 
PŘ / VV/ PČ / 
VL 

PŘ / VV/ PČ / 
VL 

Základní 
podmínky života 

  PRV PŘ / VL PŘ / VL 

Lidské aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 

PRV PRV PRV PŘ / VL PŘ / VL 

Vztah člověka 
k prostředí 

Prolíná se všemi předměty. 

 
 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MV) 
 

Výukové projekty a 
činnosti 

Tvorba a prezentace referátů a výukových projektů – akce na veřejnosti, 
www stránky školy. 

 
 

Tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

Prolíná se všemi předměty. 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 

Prolíná se všemi předměty. 

Stavba mediálních 
sdělení 

    ČJ 

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

   ČJ ČJ 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

   ČJ / INF / VL ČJ / INF / VL 

Tvorba mediálního 
sdělení 

   ČJ / INF ČJ / INF 

Práce v realizačním 
týmu 

    ČJ / INF 
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ETICKÁ VÝCHOVA 

Etická výchova stejně jako průřezová témata je realizována napříč výukovými předměty a vytváří celou 
řadu mezipředmětových vztahů. Zasahuje do výuky jazyků, vzdělávacích oblastí – Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost, Člověk a kultura, Člověk a zdraví i Člověk a příroda. 

Obsah etické výchovy: 

 Mezilidské vztahy a komunikace. 

 Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 

 Pozitivní hodnocení druhých.  

 Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 

 Komunikace citů. 

 Interpersonální a sociální empatie.  

 Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 

 Reálné a zobrazené vzory. 

 Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 

 Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. 

Dalšími aplikačními tématy jsou: 

 Etické hodnoty 

 Sexuální zdraví 

 Rodinný život 

 Duchovní rozměr člověka 

 Ekonomické hodnoty 

 Ochrana přírody a životního prostředí 

 Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka 

 

Vzdělávací obsah etické výchovy: 

Očekávané výstupy - 1. období 

 Žák si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, 
dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou 
gestikulaci. 

 Žák se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných 
pravidel. 

 Žák si osvojí základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty 
k druhým. 

 Žák si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých. 
 Žák zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, 

zájem o spolužáky.  
 Žák vyjadřuje city v jednoduchých situacích, využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů. 
 Žák reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc 
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Očekávané výstupy - 2. období 

 žák reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální 
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku  

 žák si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení  
 žák se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, 

pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách 
 identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického 

vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí  
 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v 

kolektivu třídy  
 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na 

nevhodné reaguje asertivně 

Učivo 

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 
 

 komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření základní 
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace 

 základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav, otázka, prosba, 
poděkování, omluva 

 základy neverbální komunikace - seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje 
těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky 

 komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, 
radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu 

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 
 

 sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora 
sebeoceňování  

 pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, 
vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce 
na pochvalu  

 akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, 
pomocí empatie předpokládat reakci druhých 

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE 
 

 tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, 
zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování  

 schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní 
pravidla spolupráce  

 elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, vyjádření soucitu, přátelství 

ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ 
 

 iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, 
mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu  

 asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k 
podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání 
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4. Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 

Péče o talentované a mimořádně nadané žáky 
 
Škola podporuje vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Ve spolupráci s PPP nebo jiným 
školským poradenským zařízením vytváří IVP nebo PLPP pro daného žáka, ve kterém stanoví 
opatření a pravidelně (čtvrtletně) je vyhodnocuje. 
 
IVP (Individuální vzdělávací plán) sestavuje třídní učitel žáka ve spolupráci s ostatními 
zainteresovanými pedagogickými pracovníky a školským poradenským zařízením. IVP má 
písemnou podobu a je konzultován i se zákonnými zástupci žáka – třídní učitel zajistí písemný 
informovaný souhlas zákonných zástupců. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od 
obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení 
naplňování IVP (průběžné, finální - ve spolupráci se školským poradenským zařízením), 
v průběhu školního roku může být IVP upravován a doplňován. 
 
PLPP (Plán pedagogické podpory) sestavuje učitel konkrétního vyučovacího předmětu a má 
písemnou podobu. Jeho podoba je projednána s ostatními pedagogickými pracovníky, rodiči 
i žákem. Třídní učitel organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 
samotným. Vyhodnocení PLPP třídním učitelem probíhá čtvrtletně. 
 
Jako podpůrná opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané mohou být v naší škole 
využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory 
zejména: 
 

 předčasný nástup žáka ke školní docházce 

 přeřazení do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky.   

 práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka  

 účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětech ve vyšších ročnících 

školy nebo v jiné škole 

 občasné vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na 

straně žáka 

 obohacování vzdělávacího obsahu  

 zadávání specifických úkolů, projektů 

 účast v soutěžích jako např. Logická olympiáda, přírodovědné a matematické 

soutěže, literární a jazykové soutěže, sportovní akce apod.  

 Daltonský učební plán 
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Péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními (s vývojovými poruchami 
učení a chování, lehkou mentální retardací, poruchou autistického spektra, 
Aspergerovým syndromem, ze znevýhodněného sociálního prostředí apod.). 
 
Základním cílem vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je respektování 
individuálních potřeb žáka a jeho osobnosti. Pomocí speciálně pedagogických metod a 
v rámci stanovených podpůrných opatření (viz. IVP/PLPP žáka) bude vzdělávání žáka 
upraveno tak, aby se žákovy dovednosti a znalosti rozvíjely a bylo v daných oblastech 
dosaženo žákova maxima.  
 
IVP (Individuální vzdělávací plán) sestavuje třídní učitel žáka ve spolupráci s ostatními 
zainteresovanými pedagogickými pracovníky a školským poradenským zařízením. IVP má 
písemnou podobu a je konzultován i se zákonnými zástupci žáka – třídní učitel zajistí písemný 
informovaný souhlas zákonných zástupců. V případě podpůrného opatření (spočívajícího v 
úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu 
IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od 
obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení 
naplňování IVP (průběžné, finální - ve spolupráci se školským poradenským zařízením), 
v průběhu školního roku může být IVP upravován a doplňován. 
 
PLPP (Plán pedagogické podpory) sestavuje učitel konkrétního vyučovacího předmětu ve 
spolupráci s ostatními zainteresovanými pedagogickými pracovníky, zákonnými zástupci žáka 
i žákem samotným. Má písemnou podobu. Třídní učitel organizuje společné schůzky s rodiči, 
pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Vyhodnocení PLPP třídním učitelem probíhá 
čtvrtletně nebo dle potřeby i častěji. 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
 
Pedagogičtí pracovníci při práci se žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními dodržují 
tyto zásady: 
 

 zásada přiměřenosti a názornosti 

 zásada posloupnosti a trvalosti 

 zásada aktivity 

 zásada individuálního přístupu 

 
Dále používají speciálně pedagogické metody reedukace, kompenzace a komplexní 
rehabilitace. Pedagogičtí pracovníci společně koordinují stanovení cílů vzdělávaní a 
hodnocení jejich dosažení.  
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Při výuce pedagogický pracovník uplatňuje zásady strukturovaného vyučování –  
 

 struktura v čase, v prostoru, v činnostech; žák musí vědět, co bude dělat, jak dlouho, 

proč a s kým.  

 vzdělávací proces je vizualizován 

 prioritou při vzdělávání je rozvoj komunikačních dovedností, zvládání problematického 

chování a sociální učení.  

 vytváření správných návyků a schopnost sebekontroly pomocí vypracovaného systému 

odměn a pochval.  

 žáci mají pro vzdělávání vytvořeny vyhovující materiální podmínky: místo pro 

individuální a samostatnou práci, místo pro relaxaci a odpočinek  

Při výchovně vzdělávacím procesu se zaměřujeme na rozvíjení těchto oblastí: 
 

• Rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností.  

• Zapojení do činností v sociální oblasti.  

• Posilování vztahu k rodinnému prostředí.  

• Rozvoj estetického a kulturního vnímání.  

• Výchova ke zdraví.  

• Vytváření přátelského a motivujícího prostředí ve škole.  

• Komunikační dovednosti, jazyková výchova.  

• Výchova k ochraně životního prostředí.  

 
 
Žáky vybavujeme klíčovými kompetencemi v konkrétní praktické podobě dle jejich 
schopností, aby pro ně byly prakticky použitelné. 
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5. UČEBNÍ PLÁN 

Časová dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí: 

 

 

 

 

Oblasti Předměty 

1. ročník 

počet 
hodin 

 

2. ročník 

počet 
hodin 

3. ročník 

počet 
hodin 

4. ročník 

počet 
hodin 

5. ročník 

počet 
hodin 

1. – 5. 
ročník 

Z
 t

o
h

o
 

d
is

p
o

n
ib

il
n

í 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk 9 9 7 7 7 39 6 

Anglický 
jazyk 

0 0 3 3 3 9 0 

Matematika 
a její 
aplikace 

Matematika 4 4 5 5 5 23 3 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 1 1 1 1 1 5 4 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 

14 2 Vlastivěda 0 0 0 2 2 

Přírodověda 0 0 0 2 2 

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 

13 1 
Výtvarná 
výchova 

1 1 2 2 2 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10 0 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 5 0 

Časová dotace 21 21 24 26 26 118 16 
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JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY PŘIŘAZENÉ K POJMŮM RVP  

 Jazyk a jazyková komunikace  

Český jazyk 
Anglický jazyk  
 

 Matematika a její aplikace  

Matematika  

 Informační a komunikační technologie  

Informatika  

 Člověk a jeho svět  

Prvouka  
Přírodověda  
Vlastivěda  

 Umění a kultura  

Hudební výchova  
Výtvarná výchova  

 Člověk a zdraví  

Tělesná výchova  

 Člověk a svět práce  

Pracovní činnosti 
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Pravidla pro hodnocení žáků    

V naší škole využíváme rozmanité formy hodnocení a sebehodnocení: 

 Širší slovní hodnocení – hodnocení všech žáků na vysvědčení, v 1. a 2. ročníku je 
klasifikace žáků založena čistě na slovním hodnocení.  Snažíme se co nejvíce posílit 
motivaci vnitřní na úkor motivace vnější. Děti jsou hodnoceny spíše za práci, aktivitu, 
snahu, celkový pokrok, vzájemnou spolupráci a pomoc, nikoliv pouze za aktuální 
výkon.  

 Kombinace širšího slovního hodnocení a známek – ve 3., 4. a 5. ročníku se 
ke klasifikaci dílčích úkolů používají známky, ke čtvrtletnímu a pololetnímu hodnocení 
se užívá širšího slovního hodnocení. Pro klasifikaci slouží pět stupňů prospěchu: 1 – 
výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. 

  Sebehodnocení žáků - tato činnost probíhá neustále během celého období, po které 
děti navštěvují školu a to ve všech předmětech i v ostatních činnostech.  

 Chování každého z žáků je hodnoceno neustále, děti se i hlídají samy na základě 
dodržování pravidel školního řádu. 

 
Obecné zásady: 

- při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a 
pedagogický takt vůči žákovi 

- při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl 
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici 

- podklady pro klasifikaci učitel získává: soustavným sledováním výkonů žáka a jeho 
připravenosti na vyučování zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, 
didaktickými testy 

- písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou 
žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem 
(nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy 

- na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák 
dosáhl za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň 
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení: 

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 
diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na 
vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, 
pohybové.......), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností 
žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a 
zdravotnickými pracovníky. 
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 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje 
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. 

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

 Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, 
dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole 
sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák se znovu nepřezkušuje. 

 Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v 
pedagogické radě. 

 Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 
jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo 
učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 

 V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující 
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

 Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických 
vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů 
získávání podkladů. 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně: 

stupeň 

 

sledovaná oblast / kritéria 

očekávaný výstup –
požadovaná úroveň 

samostatnost osobní přístup žáka 

Výborný 

žák splnil zadání bez 
chyby nebo s 
drobnými nedostatky 
 

žák pracuje samostatně 
 

žák je aktivní, projevuje 
zájem, na vyučování je 
pravidelně připraven 

Chvalitebný 

žák splnil zadání s 
drobnými 
nedostatky nebo 
chybami 

žák pracuje samostatně 
s občasnou podporou 

 

žák je často aktivní, 
většinou projevuje 
zájem, na vyučování 
bývá připraven 

Dobrý 

žák splnil zadání s 
chybami nebo 
nedostatky 

žák pracuje s podporou žák bývá aktivní, občas 
projevuje zájem, na 
vyučování je převážně 
připraven 

Dostatečný 

žák splnil zadání se 
závažnými chybami 
nebo nedostatky 

 

žák pracuje s trvalou 
podporou a pomocí 

 

žák je převážně pasivní, 
projevuje minimální 
zájem, na vyučování 
bývá zřídka připraven 

Nedostatečný žák nesplnil zadání 
žák samostatně 
nepracuje 

žák je pasivní, bez 
zájmu, na vyučování 
není připraven 
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Kritéria pro širší slovní hodnocení: 

Širší slovní hodnocení by mělo srozumitelně popsat požadovanou úroveň očekávaných 
výstupů, samostatnosti a osobního přístupu žáka v souladu s tabulkou kritérií pro jednotlivé 
klasifikační stupně. Mělo by obsahovat motivaci a rady pro další zlepšení žáka.  

Celkové hodnocení 

 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 prospěl(a) s vyznamenáním 

Žák prospěl 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 
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) 

 prospěl(a) 

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

 neprospěl(a) 

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

Postup do dalšího ročníku 

 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 
předmětů stanovených 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 to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

Přezkoušení 

Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci 
prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, 
požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel 
školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního 
inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. Přezkoušení provede komise 
do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je nepřípustné. 
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Komisionální přezkoušení 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 
pracovník školy, 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. 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. 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. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
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. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy 
v souladu se školním vzdělávacím programem. Vykonáním přezkoušení není dotčena 
možnost vykonat opravnou zkoušku. 

Opravná zkouška 

Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Žák koná opravnou zkoušku v případě, 
že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou 
předmětech. Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději 
do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce 
dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák 
navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu 
opravnou zkoušku. O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně 
zákonného zástupce. Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné 
zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm 
prospěchu nedostatečný. 

Dodatečná zkouška 

Dodatečnou zkoušku koná žák, který: 

 nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. 
Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena 
nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech 
do konce klasifikačního období za druhé pololetí. 

 nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. 
Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena 
do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák 
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navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být 
klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník. 

 který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet 
známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné 
zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu. 

Výstupní hodnocení 

Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve 
struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Dále 
výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o možnostech žáka a jeho nadání, 
předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, chování žáka v průběhu 
povinné školní docházky a dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. Výstupní 
hodnocení vydá škola dle potřeby žákovi v pátém ročníku, jestliže se hlásí ke vzdělávání ve 
střední škole.  

 


