
 1 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  VLAŠIM, 
 

SÍDLIŠTĚ  968, 
 

OKRES  BENEŠOV 
 
 

 
 
 
 
 

PŘÍTOMNOSTÍ  PRO  BUDOUCNOST 
- školní vzdělávací program pro 1. – 9. ročník 

Základní školy Vlašim, Sídliště 968 
 

Program vytvořil ve školním roce 2006/07 kolektiv učitelů ZŠ Vlašim, Sídliště 968 
          podle RVP ZV – č. j.:  31 504/2004–22, ve znění úpravy č. j.:  27 002/2005-22 



 2 

 
 

 
 
 
 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 
PRO  ZÁKLADNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 

 
NÁZEV ŠKOLY:     Základní škola Vlašim, Sídliště 968, okres Benešov 
 
ADRESA ŠKOLY:  Základní škola Vlašim, Sídliště 968, Vlašim 258 01 
 

IČO:                           47082917   IZO:    600042162 
 
                             
VEDENÍ ŠKOLY:  ředitel: Mgr. Olga Šťastná 
        tel.: 317 850 055 
                                       zást. ředitele pro I. st.: Mgr. Ma                                                                    
tel.: 317 850 066 
      zást. ředitele pro II. st.: Mgr. Blanka Křížová 
                                 tel.: 317 850 066 
 
 
ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP:  www.zssidliste.cz  
                                                                                reditel.skoly@zssidliste.cz                                                                                                                 
                                                                                                                                                                      

 
 
HLAVNÍ KOORDINÁTOR TVORBY ŠVP:  Mgr. Blanka Křížová 
 
 
ZŘIZOVATEL:     Město Vlašim, Jana Masaryka 302 
 
KONTAKTY:         tel.: 317 850 112 

  www.mesto-vlasim.cz 
 
 
ZAHÁJENÍ VÝUKY:    3. 9. 2007 
 
 
 
 



 3 

Obsah ŠVP ZV: 
 
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO  

PROGRAMU 
 

1. 1  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
1. 2  CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
1. 2. 1  Cíle základního vzdělávání 
 
1. 2. 2  Klíčové kompetence 
 
1. 2. 3  Společné výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy, kterými chce škola 
                   směřovat k cílům základního vzdělávání a tím k utváření a rozvíjení klíčových  
  kompetencí žáků 
 
1. 2. 4  Vzdělávací priority školy (Školního vzdělávacího programu) 
 
1. 2. 5  Schéma strategie 4 pilířů 
 
1. 2. 6  Pravidla pro zařazování žáků do jednotlivých tříd a skupin a pro přeřazování 
  žáků mezi jednotlivými třídami jednoho ročníku 
 
1. 2. 7  Pravidla pro zařazování žáků přestupujících z jiné školy 
 
1. 2. 8  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, způsob jejich 

hodnocení a vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 
1. 2. 9  Výuka plavání 
 
1. 2. 10 Zahraniční výjezdy 
 
2. UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ  
 
2. 1  SYSTÉM VÝUKY 
 
2. 2  POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP 
 
2. 3  SKLADBA VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ŠVP 
 
2. 4  UČEBNÍ PLÁN – I. STUPEŇ ZŠ 
 
2. 5  UČEBNÍ PLÁN – II. STUPEŇ ZŠ 
 
2. 6  POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 
 
2. 7                  PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 
3.                    PRAVIDLA  PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 



 4 

 
4.                    PLÁN EVALUACE A AUTOEVALUACE UČITELE 
 
5.  UČEBNÍ OSNOVY 
 
5. 1   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA   DESKY Č. 1 
 
5. 2  DĚJEPIS 
 
5. 3   VÝCHOVA  K OBČANSTVÍ 
 
5. 4  ANGLICKÝ JAZYK     DESKY Č. 2 
 
5. 5  NĚMECKÝ JAZYK 
 
5. 6  MATEMATIKA     DESKY Č. 3 
 
5. 7  INFORMATIKA 
 
5. 8  NÁŠ SVĚT      DESKY Č. 4 
 
5. 9  FYZIKA 
 
5. 10  CHEMIE 
 
5. 11  PŘÍRODOPIS 
 
5. 12  ZEMĚPIS 
 
5. 13  HUDEBNÍ VÝCHOVA    DESKY Č. 5 
 
5. 14  VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
5. 15  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 
5. 16  TĚLESNÁ VÝCHOVA    DESKY Č. 6 
 
5. 17  VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu 
1. 1 Stručná charakteristika školy 
 
       Úplnost a velikost školy 
Základní škola Vlašim Sídliště je velká městská škola sídlištního typu, vybudovaná v roce 
1958. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od 6 do 15 
let. Součástí školy je školní družina.  
 
       Umístění školy 
Škola je umístěna ve velmi výhodné poloze na jižním okraji sídliště Sever, stranou 
dopravního ruchu, v těsné blízkostí lesíku Březina. 
 
       Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky 
Prostorové podmínky ZŠ lze označit za standardní. Výuka probíhá ve 26 kmenových třídách, 
z nichž některé jsou zároveň i odbornými učebnami (chemie - fyzika, přírodopis, hudební 
výchova), a v 9 odborných učebnách /stav k 1. 9. 06/ (4 jazykové učebny, 1 počítačová 
učebna, 1 učebna pro internet, 1 dílna na pracovní výchovu, 1 cvičná kuchyně a 1 učebna pro 
ambulantní dyslektický nácvik a logopedii). Součástí školy je tělocvična se 2 sály (malý a 
velký) a školní družina, která má pro činnost svých 4 oddělení samostatnou dvoupodlažní 
budovu (1 oddělení pracuje v místnosti v přízemí a 3 v nově vybudovaných klubovnách 
v 1. podlaží). K pohybovým aktivitám žáci využívají i venkovní hřiště s polyuretanovým 
povrchem vhodné zejména pro míčové hry (malá kopaná, odbíjená, basketbal) a sektor s 
rovněž umělohmotným povrchem pro skok daleký. Pro ostatní sportovní disciplíny (atletika) 
musí škola za vysokou finanční úhradu využívat nedaleký sportovní areál FC Graffin Vlašim. 
V zimním období je rovněž za finanční úhradu využíván zimní stadion (vzdálen cca 1 km), 
pro plavecký výcvik bazén ve sportovní hale (vzdálenost 1500 m) a plavecký areál v těsné 
blízkosti školy (200 m). V době přestávek žáci využívají prostorných chodeb i přírodního 
areálu školy (lavičky, betonové stoly na stolní tenis, hřiště).  Přestože lze hodnotit prostorové 
podmínky školy jako standardní, vzhledem k navýšenému počtu hodin cizích jazyků resp. 
disponibilních hodin jsou někdy počty výše uvedených učeben na pokraji únosnosti. Velkým 
přínosem byla rekonstrukce elektrických rozvodů a veškerého osvětlení (r. 2003 - 06), 
nezbytná byla i rekonstrukce školních šaten, oprava střešní krytiny školy resp. střechy 
tělocvičny, byla rovněž provedena i oprava fasády celé tělocvičny. Taktéž modernizace 
prostoru a zařízení zahrady školní družiny nebudou pro příští období zanedbatelnými 
položkami.  
Co se týče materiálních a technických podmínek - za zmínku stojí vybavení počítačové 
učebny (30 počítačů) a učebny s připojením k internetu (10 ks PC, 1 laserová tiskárna, server 
a učitelská stanice). Učitelé mají volný přístup na internet, velkou měrou používají kopírovací 
zařízení a dva počítače umístěné ve sborovně. Vybavení školy audiovizuální technikou je 
průměrné (tel. přístroje, videa, DVD přehrávače, radiomagnetofony, kamera a 
dataprojektory). Škola stále pociťuje nedostatek finančních prostředků na nákup a obnovu 
učebních pomůcek a fondu učebnic.  
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Charakteristika žáků a pedagogického sboru 
  Ve školním roce 2006/07 bylo na škole 646 žáků, z nichž více než 180 dojíždí ze 34 
spádových obcí. 140 žákům šesti výběrových tříd (4. - 9. A) bylo umožněno rozvíjet jejich 
nadání ve třídách s rozšířenou výukou jazyků (4. - 5. ročník - němčina nebo angličtina, 6. - 9.  
ročník - oba jazyky zároveň). Od školního roku  2006/07 byla nově zavedena povinná výuka 
cizích jazyků od 3. ročníku. Na základě písemného testu a ústního pohovoru byly vytvořeny 
dvě skupiny jazykově nadanějších žáků (AJ), dvě skupiny žáků s výukou AJ a jedna skupina 
s výukou NJ.  Na škole jsou rovněž žáci se specifickými vzdělávacími potřebami - a to 
skupina 44 žáků s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení (z toho integrovaných 
žáků 22). 
 Pedagogický sbor tvoří 14 učitelů I. stupně, 22 učitelů II. stupně, 4 vychovatelé ŠD, 
3 členové vedení školy. Ve sboru je pouze 5 mužů, z toho jeden v ŠD, 5 pedagogických 
pracovníků z celkového počtu 43 nemá požadovanou kvalifikaci. Velmi dobrá situace je v 
oblasti výuky cizích jazyků, neboť škola má ve svých řadách 9 jazykářů (z toho 5 pro 
německý jazyk (všichni aprobovaní) a 4 pro anglický jazyk (2 neaprobovaní - 1 středoškolské, 
1 vysokoškolské vzdělání), krom toho 1 aprobovaného jazykáře pro ruský jazyk. Mezi 
kvalifikovanými učiteli jsou i 2 se státní zkouškou ze speciální pedagogiky (z nich: logopedie 
2, psychopedie 1). Osvědčení o absolvovaném kurzu ambulantní dyslektický nácvik mají další 
3 vyučující. 
  Mezinárodní spolupráce  
  Již od školního roku 1974/75 naše škola dlouhodobě udržuje a rozvíjí vzájemné styky 
s partnerskou školou v německém Pritzwalku. Od školního roku 1983/84 uskutečňujeme 
pravidelně reciproční týdenní prázdninové pobyty žáků 7. - 8. ročníku, od školního roku 
1993/94 je realizován 14 denní studijní pobyt žáků 7. A třídy (RVJ) na téže škole. Tato 
spolupráce byla ukončena ve r. 2008. 
 Do budoucna bychom chtěli podobné kontakty  navázat i s některou školou ve Velké 
Británii, resp. ve Finsku (výuka AJ) pomocí grantů. 
 
 Způsoby spolupráce se školskou radou, rodiči žáků či zákonných zástupců, místními 
i regionálními partnery, PP poradnami a jinými institucemi 
  Od 1. září šk. roku 2005/06 byla zřízena 9 členná rada školy, jež se schází 4 x ročně; 
schůzek se na pozvání předsedkyně pravidelně účastní i ředitel školy. Se školou rovněž 
spolupracuje občanské sdružení „Sdružení rodičů a přátel ZŠ při ZŠ Vlašim, Sídliště“. Každá 
třída ZŠ (celkem 26) má ve výboru svého zástupce. Výbor sdružení zve na své schůzky 
předsedkyně sdružení prostřednictvím ředitele školy (cca 4 x ročně). Sama ZŠ organizuje 3 x 
ročně třídní rodičovské schůzky, mezi další  formy komunikace a spolupráce s rodiči patří 
individuální konzultace s rodiči žáků (vedení školy, výchovný poradce, výchovná komise, 
protidrogový preventista). Vedení ZŠ a výchovný  poradce úzce spolupracují při řešení 
výchovných a vzdělávacích problémů s PPP ve Vlašimi, s odborem sociálních věcí  
a odborem školství MěÚ Vlašim, s Policií ČR a s Městskou policií. Se svým zřizovatelem se 
vedení školy setkává na nepravidelných schůzkách, pořádaných dle potřeby. Vzájemnou 
informovanost všech výše uvedených subjektů pomáhají udržovat i místní a regionální média 
(vlašimský Zpravodaj, Benešovský deník, Jiskra) a propojení prostřednictvím internetové sítě 
(e-mail, webové stránky). 
 Řadu výchovně vzdělávacích akcí a volnočasových aktivit ZŠ organizuje ve 
spolupráci s MěDDM Vlašim či s Domem kultury, vlašimským gymnáziem, s městskou 
knihovnu, Ekocentrem Vlašim, K-Centrem Benešov a Sborem hasičů a vlašimským muzeem, 
rovněž spolupráce se ZŠ Vorlina je na velice dobré úrovni. Důležitou roli hrají i pravidelné 
porady (5 x ročně) ředitelů škol vlašimského, ale i některých škol benešovského regionu.
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1. 2  Charakteristika školního vzdělávacího programu 
1. 2. 1 Cíle základního vzdělávání 
  Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 
kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného 
zejména na situace blízké životu a na praktické  jednání. 
 
V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: 
 
 umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 
 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 
 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné 
        osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 
 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání  
        životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě 
 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 
        odpovědný 
 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním  
        hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 
 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat 
        je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní 
        a profesní orientaci    
 
1. 2. 2 Klíčové kompetence 
 Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 
hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a 
pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o 
tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu 
a k posilování funkcí občanské společnosti. 
 Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí 
na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve 
společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj 
počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně 
se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na 
konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové 
kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do 
pracovního procesu. 
 Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou 
multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového 
procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý 
vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. 
 Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení 
činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí 
předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností 
na úrovni klíčových kompetencí. 
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 V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; 
kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a 
personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. 
Kompetence k učení 
Na konci základního vzdělávání žák: 
 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení 

 vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 
efektivně  využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém  životě 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si 
vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a sociokulturní jevy 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

 
Kompetence k řešení problémů 
Na konci základního vzdělávání žák: 
 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení 
problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

 vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a 
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 
problému    

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 
logické, matematické a empirické postupy 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 
problémů 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen se obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 
Kompetence komunikativní 
Na konci základního vzdělávání žák: 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně 
a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 
komunikaci s okolním světem 
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 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální 
Na konci základního vzdělávání žák: 
 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 
potřeby poskytuje pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a úcty 

 
Kompetence občanské 
Na konci základního vzdělávání žák: 
 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 

do situace ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 
svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 
zdraví člověka 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní 
postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 
kulturního dění a sportovních aktivit 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

 
Kompetence pracovní 
Na konci základního vzdělávání žák: 
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, 

plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 
druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 
vzdělávání a profesním zaměření 

 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a 
k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie v zájmu vlastního rozvoje i 
své přípravy na budoucnost, další vzdělávání a profesní zaměření 
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 1. 2. 3  Společné výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy, kterými chce škola  
            směřovat k cílům základního vzdělávání a tím k utváření  a rozvíjení klíčových 
            kompetencí žáků 
 
Strategie školy (jak směřovat k cílům základního vzdělávání a tím k utváření klíčových kompetencí žáků) je 
poměrně jednoduchá a spočívá: 
 
1) v perfektně provedené analýze: a) vzdělávacích požadavků klientů, b) vzdělávacích potřeb    
    žáků, c) a vzdělávacích  možností (prostorových, materiálních, personálních)  školy, 
    d) silných a slabých stránek školy, příležitostí a hrozeb 
    (analýzu školy s názvem Mapa školy provedla společnost SCIO, s r. o., na podzim roku  
     2006) 
 
2) ve správném (na základě provedené analýzy) stanovení vzdělávacích priorit (odrazí se v    
    konkrétní skladbě vyuč. předmětů a v jejich týd. hod. dotacích a v obsahu učebních osnov) 
 
3) v dalším rozvíjení silných stránek školy 
 
4) v postupném vybudování 4 základních pilířů (podmínek) úspěšnosti vzdělávání v ZŠ   
    Vlašim Sídliště. Jedná se vlastně o 4 další samostatné strategie (“STRATEGIE  ČTYŘ  
    PILÍŘŮ“). 
 
 PILÍŘ PRVNÍ:            ŽÁK S POZITIVNÍM PŘÍSTUPEM K SOBĚ SAMÉMU A K 
    DRUHÝM, USILUJÍCÍ O SVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 PILÍŘ DRUHÝ: SPOLUPRACUJÍCÍ RODIČ 
 
  PILÍŘ TŘETÍ:  KOMPETENTNÍ A TVOŘIVÝ UČITEL 
 
  PILÍŘ ČTVRTÝ: KVALITNÍ A FUNKČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
  
Dvě základní taktiky, jak žáky  směřovat ke klíčovým kompetencím, jsou: 
1)          správně nastavit a jasně formulovat všechny konkretizované výstupy v učebních 
         osnovách (mají konkretizovat závazné výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů 
                       v RVP) 
2)         naplňováním těchto výstupů naplnit (závazné) očekávané výstupy jednotlivých 
                      vzděl. oborů v RVP (ty přece nastavili autoři RVP tak, že směřují ke klíčovým 
                      kompetencím!)     
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1. 2. 4  Vzdělávací priority školy (školního vzdělávacího programu) 
 
ŠVP „Přítomností pro budoucnost“ respektuje tradice školy, využívá její charakteristické 
podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky klientů (rodiče, žáci). Na základě provedené 
analýzy vzdělávacích podmínek školy a vzdělávacích požadavků klientů (rodiče, zřizovatel) 
škola stanovila následující priority: 
 
1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků. 
 
2) Rozvíjet schopnosti  jazykově  nadaných žáků - pokračovat v tradici  výuky cizích  
     jazyků. 
 
3) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních  
    sportovních aktivitách. 
 
4) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků 
 - v mateřském jazyce 
 - v cizích jazycích 
 - v informačních a komunikačních technologiích 
 - v sociálních vztazích 
 
5) Ve spolupráci s psychologem podporovat a rozvíjet veškeré aktivity související  
     s prevenci sociálně patologických jevů.  
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1. 2. 5 Schéma strategie 4 pilířů 
 
 
  ČTYŘI    PILÍŘE    (PODMÍNKY)     ÚSPĚŠNOSTI    NAPLŇOVÁNÍ  
 VÝCHOVNĚ  VZDĚLÁVACÍCH  CÍLŮ  V  ZŠ  VLAŠIM,  SÍDLIŠTĚ 
 
 
 
     ˇstT 
       NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
     V ZŠ VLAŠIM, SÍDLIŠTĚ 
 
 
 
 

 
 
 
                                    
* S -  Strenght  síla 
  W - Weakness  slabost 
  O - Opportunity  příležitost 
  T - Threat   hrozba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

            ŽÁK 
 
   S POZITIVNÍM 
 
     PŘÍSTUPEM 
 
K SOBĚ  SAMÉMU 
 
    A K DRUHÝM 
 
USILUJÍCÍ O SVÉ 
 
      VZDĚLÁNÍ 

 
 
 
 
SPOLUPRACUJÍCÍ 
 
 
          RODIČ 

 
 
KOMPETENTNÍ 
 
             A 
 
     TVOŘIVÝ 
 
       UČITEL 

 
   KVALITNÍ 
 
           A 
 
   FUNKČNÍ 
 
VZDĚLÁVACÍ 
 
   PROGRAM 

                       A N A L Ý Z A 
 
POŽADAVKŮ      POTŘEB          MOŽNOSTÍ 
 SWOT* 

ÚSPĚŠNOST 
NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ZÁKLADNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V ŽŠ VLAŠIM,  SÍDLIŠTĚ 
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1. 2. 6  Pravidla pro zařazování žáků do jednotlivých tříd a skupin a pro přeřazování žáků 
            mezi jednotlivými třídami jednoho ročníku 
 
I. 1.  Žáci jsou přijímáni k základnímu vzdělávání na základě písemné žádosti zákonného 
zástupce a zařazováni do jednotlivých tříd s ohledem na  
    a) přání zákonného zástupce 
    b) místo bydliště 
    c) zachování vzájemných vztahů, jež se utvořily mezi dětmi během docházky do 
        mateřské školy 
    d) počet žáků ve třídě 
 
     2. Při přestupu žáka z jiné školy jsou pro zařazení do třídy rozhodující tato kritéria 
     a) přání zákonného zástupce 
     b) cizí jazyk, jehož výuku žák  absolvoval na předchozí škole 
     c) počet žáků  ve třídě    
 
II. 1. Pro zařazování žáků do skupin s rozšířenou výukou jazyků od 3. ročníku jsou 
rozhodující tato kritéria 

a) doporučení vyučujícího cizího jazyka, resp. třídního učitele 
b) výsledek všestranného jazykového testu a ústního pohovoru, jež se konají do konce 
     května předchozího školního roku 
c) souhlas zákonného zástupce žáka  
 
2. Žák je ze skupiny žáků s rozšířenou výukou přeřazen do skupiny žáků bez rozšířené 
    výuky v případě, že dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku nebo 
    i z jiných závažných důvodů. Ředitel školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy 

         na základě doporučení vyučujícího daného předmětu a se souhlasem zákonného   
         zástupce žáka. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může být žák   
         přeřazen i v průběhu školního roku. O přeřazení ze zdravotních důvodů rozhodne ředitel  
         školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 
     3. Žák může být přeřazen také ze skupiny bez rozšířené výuky do skupiny  s rozšířenou   
        výukou. Vždy před koncem školního roku jsou vyhodnoceny  výsledky žáků a jejich  
        dosažená jazyková úroveň a následně jsou žáci na doporučení vyučujícího daného 
        předmětu a se souhlasem zákonného zástupce žáka do této skupiny přeřazeni. 
 
III. O přeřazení žáka mezi jednotlivými třídami rozhodne ředitel školy na základě žádosti 
zákonného zástupce žáka zpravidla ke konci pololetí, ve zvlášť odůvodněných případech 
kdykoli během školního roku. 
 
IV. Mimořádně nadaným žákům je umožněna účast ve výuce vybraného předmětu ve vyšším 
ročníku na základě 

a) doporučení vyučujícího daného předmětu 
b) žádosti zákonného zástupce žáka 
c) odborného vyjádření pedagogicko- psychologické poradny či specializovaného 
psychologa  
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1. 2. 7  Pravidla pro zařazování žáků přestupujících z jiné školy 
 
1. Podání žádosti zákonného zástupce o přijetí žáka do naší školy. 
         (zákonný zástupce žáka) 
2. Vydání rozhodnutí o přijetí žáka. 
         (ředitel školy) 
3. Vyžádání dokumentace z předchozí školy.   
         (zástupce ředitele školy) 
4. Zařazení žáka do třídy podle cizího jazyka, jehož výuku absolvoval na předchozí 
    škole. 
         (ředitel školy) 
5. Kontrola souladu ŠVP předchozí a naší školy.  
        (třídní učitel, koordinátor ŠVP) 
6. V případě zjištění nesouladu koordinátor ŠVP pověří vyučující příslušných předmětů 
     vypracováním individuálního plánu. 
                    (koordinátor ŠVP + vyučující) 
7. Vyučující příslušného předmětu prokazatelným způsobem seznámí žáka a jeho zák. 
     zástupce s individuálním plánem a možností využití individuálních konzultací. 
         (vyučující) 
8. Uvedení žáka do nového třídního kolektivu. 
         (třídní učitel) 
9. Seznámení žáka s výchovným poradcem, metodikem prevence a celým vedením školy. 
         (třídní učitel) 
10. Seznámení s plánem budovy. 
         (třídní učitel) 
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1. 2. 8 A) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
 Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům nadaným. Zákonný zástupce, třídní 
učitel, výchovný poradce, příp. asistent pedagoga ve spolupráci s poradenským zařízením 
zjišťují vzdělávací potřeby žáků. Na základě zjištěné diagnostiky jsou konzultovány, 
plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. 

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami i žáci nadaní jsou integrováni 
v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště třídní učitel, 
učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce a ve spolupráci se 
zákonnými zástupci žáka vytvářejí a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura 
IVP vychází z platné právní normy. IVP schvaluje ředitel školy. 

Žáci s vadami řeči mají školní program rozšířen o logopedickou péči. 
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je charakteristické, že podávané 

školní výkony neodpovídají jejich rozumové úrovni. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami 
jsou: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Provázeny bývají hyperaktivitou, 
případně hypoaktivitou, nesoustředěností, impulzivním jednáním, nerozvinutu koordinací a 
dalšími příznaky z oblasti psychomotorické, mentální a volní. Většinou se nejedná o jeden 
druh poruchy, symptomy se vzájemně prolínají a v průběhu trvání vykazují různou aktivitu. 

Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Žáci jsou tedy integrováni do běžné třídy, 
kde pracují dle IVP. 

Podpůrná opatření pro žáky na l. stupni - žáci jsou zařazeni do specializované skupiny, 
jsou vyučováni v učebně speciální pedagogiky. Zde mají k dispozici kompenzační pomůcky a 
využívají počítače s výukovými a nápravnými programy. 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházejí z výčtu 
uvedeného v § 16 školského zákona a podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti 
se člení do pěti stupňů. 
 Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola na základě plánu pedagogické 
podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se uplatňuje pouze na základě 
doporučení školského poradenského zařízení. 
 Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. 

 
B) Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a) 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. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření 
žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a volí vhodné a přiměřené 
způsoby získávání podkladů. 

b) Při způsobu hodnocení a klasifikace žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují 
motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje 
užívat různých forem hodnocení, např. bodové hodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb 
apod. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a 
druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po 
předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s potřebou podpůrných opatřeních 
vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat 
výkony odpovídající jeho předpokladům. 
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c) Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu 
individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace. 

d) Dětem a žákům, u nichž je určena potřeba podpůrných opatřeních, je nezbytné po 
celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. 

e) 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. 

Dlouhodobě spolupracujeme s odborným poradenským zařízením – Pedagogicko-
psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Vlašim, Luční 1699, 258 01 Vlašim. 
 
C) Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. V rámci výuky je zařazována 
práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a 
zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. 
Učitel respektuje jeho vlastní pracovní tempo a jeho individuální postupy při řešení úloh a 
situací. 
IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích 
předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem, školským  
poradenským zařízením a s rodiči žáka. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu 
a při jeho sestavování se vychází z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského 
poradenského zařízení. Jeho součástí je termín vyhodnocení naplňování IVP, případně i 
termín průběžného hodnocení IVP. IVP může být zpracován i pro kratší období než jeden 
školní rok  a může být doplňován a upravován i v průběhu školního roku. IVP může být 
prováděn pouze s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. 
Podpůrná opatření realizovaná ve škole budou spočívat  v : 
1. předčasný nástup dítěte ke školní docházce, 
2. vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech, 
3. účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy,  
4. obohacování vzdělávacího obsahu,  
5. zadávání specifických úkolů, projektů, 
6. příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol, 
7. nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit. 
 
 
 
 
1. 2. 9  Výuka plavání 
 Výuka plavání se uskutečňuje v rámci povinné tělesné výchovy v 1. a 2. ročníku 
v rozsahu 20 vyučovacích hodin během jednoho ročníku, tj. 40 hodin ve dvou ročnících. 
 Plavecký výcvik je organizován plaveckou školou TJ Spartak Vlašim na základě 
smlouvy, jež je každoročně obnovována. Ředitel školy každoročně  rovněž ověří dodržování 
hygienických podmínek ze strany plavecké školy, odbornou úroveň poskytované výuky a 
podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 
 Při plavecké výuce se třída dělí na skupiny, každou vede jeden vyučující. Nejvyšší 
počet žáků – plavců ve skupině je 15, žáků – neplavců – 10. 

Za bezpečnost žáků do doby jejich předání pedagogickým pracovníkům, kteří vedou 
výuku, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří žáky na plaveckou výuku doprovázejí. 
Doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výuky. Má přehled o celém 
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prostoru výuky a všech žácích, kteří se výuky účastní, a pravidelně provádí v průběhu výuky 
překontrolování počtu žáků. Totéž provádí při jejím zakončení. 
  Je povinností zákonného zástupce žáka písemně informovat školu  o všech 
skutečnostech, které se týkají zdraví a zdravotních obtíží žáků, které by mohly mít vliv na 
průběh výuky. 
 Před zahájením plaveckého výcviku budu všichni žáci třídním učitelem důkladně 
poučeni o kázni, dodržování bezpečnostních předpisů, pokynů a zásad úrazové prevence. 
O tomto poučení bude proveden i odpovídající zápis do třídní knihy. 
 Pro výuku plavání může ředitel školy uvolnit žáka na písemné doporučení 
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.  
 
 
1. 2. 10  Zahraniční výjezdy 
 Při výjezdech do zahraničí,  které jsou školou organizovány v rámci vzdělávání nebo 
s ním přímo souvisejících činností, škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků.  
O konkrétních opatřeních a poučení žáků, případně jejich zákonných zástupců, se pořizuje 
před uskutečněním výjezdu záznam o poučení podepsaný jeho účastníky . 
 
       Podmínky účasti 
     - písemný souhlas zákonného zástupce žáka s účastí na výše uvedených akcích, rovněž i 
jeho souhlas s dopravou osobními auty, již zajišťují rodiče některých žáků 
     - uzavření pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu 
     - pojištění léčebných výloh v zahraničí, nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění, resp. 
potvrzení tento průkaz nahrazující 
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Učební plán ŠVP - I.stupeň  
 
 

      Ročník   Disp. Celkem 

       Předmět    1.    2.    3.    4.    5. hod. hodin 

Český jazyk 7+2 7+2 7+1 6+1 6+1 7 40 

Cizí jazyk - AJ 0+1 0+1 3 3 3 2 11 

Cizí jazyk               

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 24 

Informatika         1   1 

Náš svět 2 2 2 3 3+1 1 13 

Hudební výchova 1 1 1 1 1   5 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1+1 1 8 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2   10 

Pracovní výchova 1 1 1 1+1 1 1 6 

                

                

                

                

                

                

                

                



 19 

                

                

Skutečná hod. 
dotace 21 22 24 25 26 16 118 
minimum / 
maximum 18/22 18/22 22/26 22/26 22/26     
Celk. povinná 
dotace     118     16 118 

Učební plán ŠVP - II.stupeň 
 

                    Ročník       
Disp
. Celkem 

         Předmět    1.    2.    3.    4.    5.    6. 
    
7. 

    
8. 

    
9. hod. hodin 

  Český jazyk           4 4 4 3+1 1 16 

  Cizí jazyk - AJ           3 3 3 3   12 

  Cizí jazyk - druhý              -    - 3 3  6 

  Matematika           4 4 3+1 4+1 2 17 

  Informatika           1    -    -    -   1 

  Dějepis           1+1 2 2 2 1 8 

  Výchova k občanství           1 1 1 1   4 

  Fyzika           1 1+1 2 2 1 7 

  Chemie              -    - 1+1 2 1 4 

  Přírodopis           1+1 1+1 2 2 2 8 

  Zeměpis           1+1 1+1 2 2 2 8 

  Hudební výchova           1 1 1 1   4 

  Výtvarná výchova           2 2 1 1   6 

  Výchova ke zdraví              - 1 1 1   3 

  Tělesná výchova           2 2 2 1+1 1 8 

  Pracovní výchova           0+1 1 1 1 1 4 

 VP 1 
Cizí jazyk (2)    (jaz. 
sk.)           0+3 0+3      6 

  
Praktika z Čj (nejaz. 
sk.)           0+1 0+1    -    -     
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 VP 2 
Praktika z M (nejaz. 
sk.)           0+1 0+1    -    - 6 6 

  
Sport. vých.  (nejaz. 
sk.)           0+1 0+1    -    -     

  Skutečná hod. dotace 21 22 24 25 26 29 30 31 32 18 122 

  minimum / maximum 
18/2
2 

18/2
2 

22/2
6 

22/2
6 

22/2
6 

28/3
0 

28/3
0 

30/3
2 

30/3
2     

  Celk. povinná dotace     118       122     18 122 

 

 
 
2.  Učební plán a organizace vzdělávání 
 
 
 
2. 1 Systém výuky 
 
  Výuka podle ŠVP probíhá v 1. - 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři 
vzdělávací období: 1. období zahrnuje 1. - 3. ročník, 2. období 4. - 5. ročník, 3. období 6. - 9. 
ročník. ŠVP vymezuje jako závazný výstup očekávané kompetence 2. a 3. období. 
 
 Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 min). Rozvrh hodin v týdnu 
není v ŠVP chápán jako dogma. Učitelé (zejména na I. stupni ZŠ) si mohou po dohodě s 
vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky při zachování časových proporcí 
jednotlivých předmětů v týdnu. Kromě vyučovací hodiny lze realizovat  výuku i jiným typem 
vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce 
(přestávky, relaxace apod.) Při realizaci dílčích školních programů a projektů je nutné 
respektovat závaznost minimálních hodinových dotací pro jednotlivé vyučovací předměty 
(obory vzdělávacích oblastí) pro daný ročník (ev. pro dané vzdělávací období). 
 
 Metody a formy výuky ŠVP nestanovuje závazně - nechává na vyučujícím, aby pro 
dosažení očekávané kompetence zvolil sám takové metody a formy výuky, které budou vést k 
očekávanému efektu. Použité formy a metody by měly v dětech vyvolávat touhu po 
poznávání, provokovat jejich zvědavost, stimulovat kladné rysy lidské povahy a měly by vždy 
směřovat k získání konkrétní aktivní dovednosti. Respektování osobnosti dítěte a uplatňování 
principu pozitivní motivace by měly být neodmyslitelnými prvky práce vyučujícího. 
 
2. 2 Poznámky k vyučovacím předmětům ŠVP 
 
  Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oblastí (oborů vzdělávacích oblastí) RVP 
je ve školním vzdělávacím programu rozpracován do konkrétních vyučovacích předmětů, 
které škola žákům v daném vzdělávacím období v jednotlivých ročnících nabízí. Skladba 
těchto předmětů respektuje závazný platný Rámcový učební plán pro základní vzdělávání, 
zohledňuje aktuální vzdělávací podmínky školy a vytčené vzdělávací priority.  ŠVP rozlišuje 
vzdělávací předměty: závazné, (povinně) volitelné a nepovinné. Školní vzdělávací program 
umožňuje i existenci zájmových útvarů (zájmových kroužků), které mohou mít  různé formy 
organizace i různé zdroje financování (včetně příspěvků rodičů). 
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ČESKÝ JAZYK 
   Od 2. do 9. ročníku je předmět členěn na komunikativní výchovu, jazykovou výchovu 
a literární výchovu.  
 V 1. a 2. ročníku je posílen o dvě hodiny vyučovací hodiny z disponibilní dotace,  
ve 3. – 5. ročníku a v 9. ročníku je posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní dotace.  
 
MATEMATIKA 
  Výuka na I. stupni je posílena ve 2. - 5. ročníku  vždy o jednu disponibilní hodinu, 
na II. stupni v 8. a 9. ročníku rovněž o jednu disponibilní hodinu. 
 
INFORMATIKA 
  Předmět je zařazen do 5. a 6. ročníku, s časovou dotací podle RVP - 1 hodina týdně.  
Podle počtu žáků se třídy event. dělí na dvě skupiny. 
NÁŠ SVĚT 
  Předmět zahrnuje obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Výuka je posílena v 5. 
ročníku o jednu disponibilní hodinu. 
 
Vzdělávací oblast Člověk a příroda je posílena o 6 disponibilních hodin s tímto rozvržením: 
 
FYZIKA 
  V 7. ročníku je výuka posílena o jednu disponibilní hodinu. 
 
CHEMIE 

V 8. ročníku je časová dotace navýšena o 1 disponibilní hodinu. 
 
ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS 
  Výuka předmětů je v 6. a 7. ročníku posílena vždy o jednu disponibilní hodinu. 
 
DĚJEPIS 
 Výuka je v 6. ročníku navýšena o 1 disponibilní hodinu. 
  
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
  Jako samostatný předmět zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke 
zdraví. 
 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
  Výuka je posílena o jednu disponibilní hodinu v 5. ročníku. 
 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 
  Na I. stupni probíhá koedukovaná výuka, na II. stupni  se třídy dělí na skupiny chlapců 
a děvčat, jež jsou vždy tvořeny ze dvou paralelních či ze dvou po sobě jdoucích ročníků. 
 V 9. ročníku je časová dotace předmětu navýšena o 1 disponibilní hodinu. 
 
PRACOVNÍ VÝCHOVA 
  Výuka je ve 4. a v 6. ročníku posílena o jednu disponibilní hodinu.  
V 6. a 7. ročníku se třídy dělí na skupiny. 
            Tématické okruhy 
  Na II. stupni jsou zvoleny vzhledem k potřebám žáků, prostorovým podmínkám a 
pedagogickému potenciálu tyto čtyři okruhy: 
6. ročník -  1. skupina:   Práce s technickými materiály  
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  -  2. skupina:  Pěstitelské práce, chovatelství 
7. ročník -  1. skupina:  Design a konstruování  
  -  2. skupina:  Příprava pokrmů 
8. ročník -  chlapci i dívky: Svět práce 
9. ročník  -  chlapci i dívky: Svět práce 
  
 
 
 
 
 
 
 
CIZÍ JAZYKY 
 Výuka 1. cizího jazyka ( - Anglický jazyk) probíhá již od 1. ročníku.  

V 1. a 2. ročníku je zařazena  s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně (třídy 
nejsou děleny). ¨ 
 Vyučování ve 3. - 9. ročníku probíhá ve skupinách s maximálním počtem 24 žáků 
tvořených z žáků paralelních tříd jednotlivých ročníků, resp. žáků jedné třídy. Žáci jsou do  
2 – 3 skupin rozděleni podle výsledků rozřazovacích testů, které skládají na konci 2. ročníku. 
Skupiny jsou „průchozí“ – vždy před koncem školního roku jsou vyhodnoceny dosažené 
výsledky žáků a ti jsou eventuelně přeřazeni do jiné skupiny podle dosažené jazykové úrovně 
na doporučení vyučujícího daného předmětu a se souhlasem zákonného zástupce žáka. 
 Výuka 2. cizí jazyka (- Německý jazyk, Ruský jazyk) probíhá ve škole povinně v 8. a 
9. ročníku s tříhodinovou týdenní dotací.  

Již žáci 6. ročníku ovšem mají možnost volit si další cizí jazyk (- Německý jazyk) 
v rozsahu 3 hodiny týdně nebo si mohou zvolit blok tří předmětů (Praktika z ČJ, Praktika 
z matematiky, Sportovní výchova) v rozsahu po 1 hodině týdně. 

Žáci jsou rozděleni do skupin stejně jako u výuky 1. cizího jazyka. 
 
 
 
 
OSTATNÍ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 
 
PRAKTIKA Z ČESKÉHO JAZYKA 
PRAKTIKA Z MATEMATIKY 
SPORTOVNÍ VÝCHOVA 
 - slouží jednak jako vyrovnávací (specializované) hodiny, zejména pro žáky se 
specifickými poruchami učení (6. a 7. roč.) 
 Všechny tyto volitelné předměty jsou samostatnými předměty a jako takové budou i 
samostatně klasifikovány na vysvědčení.    
 Volitelné předměty jsou v ŠVP koncipovány jako  nabídka reagující na aktuální 
vzdělávací požadavky žáků a na aktuální vzdělávací podmínky a možnosti školy. Škola v 
učebních plánech pro daný školní rok uvede, které volitelné předměty, ve kterých ročnících a 
v jaké týdenní hodinové dotaci nabízí. Žáci jsou povinni (v závazném počtu hodin pro daný 
ročník) vybrat si z uvedené nabídky. O zařazení žáka do skupiny volitelného předmětu 
rozhoduje ředitel školy.  
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2. 3 Skladba vyučovacích předmětů ŠVP 
 
A) 
Vzdělávací oblasti  Vzdělávací obory      Předměty              
                                                                                                I. stupeň           II. stupeň 
 
Jazyk a jazyková  Český jazyk a literatura Český jazyk   Český jazyk 
    komunikace   Cizí jazyk   Anglický jazyk Anglický jazyk 
                                  Německý jazyk 
                                                                                                                         Ruský jazyk 
 
Matematika a její aplikace     Matematika       Matematika  
 
Informační a komunikační technologie   Informatika   Informatika 
 
Člověk a jeho svět      Náš svět       --- 
 
Člověk a společnost  Dějepis        ---   Dějepis 
    Výchova k občanství       ---   Vých. k občanství 
 
Člověk a příroda  Fyzika         ---   Fyzika 
    Chemie        ---   Chemie  
    Přírodopis        ---   Přírodopis 
         Zeměpis        ---   Zeměpis 
 
Umění a kultura  Hudební výchova  Hud. výchova  Hud. výchova 
    Výtvarná výchova  Výtv. výchova  Výtv. výchova 
 
Člověk a zdraví  Výchova ke zdraví       ---    Vých. ke zdraví 
    Tělesná výchova  Těl. výchova   Těl. výchova 
 
Člověk a svět práce      Prac. výchova   Prac. výchova 
 
 
 
B) 
Volitelné předměty 
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1) Anglický jazyk 
2) Německý jazyk 
3) Ruský jazyk 
4) Praktika z českého jazyka 
5) Praktika z matematiky 
6) Sportovní výchova  
                        
C) 
Nepovinné předměty 
 
1) Sportovní hry 
 
Průřezová témata 
 
 Průřezová témata (uvedená v RVP ZV) tvoří povinnou součást základního 
vzdělávání. 
Patří sem: 
 
 Osobnostní a sociální výchova 
 Výchova demokratického občana 
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 Multikulturní výchova 
 Environmentální výchova 
 Mediální výchova 
 
Z možných způsobů zpracování průřezových témat preferuje ŠVP ZV podobu integrace do 
jednotlivých předmětů nebo formou projektů v jednotlivých ročnících. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 6 Poznámky k učebnímu plánu 
 
  Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy byly dlouhodobě do učebních plánů 
jednotlivých ročníků zařazeny tyto školní akce (programy): 
 
1. - 2. ročník Povinný plavecký výcvik         (20 + 20 hodin) 
1. - 9. ročník Ochrana člověka za mimořádných situací     (6 hodin) 
1. – 9. ročník   Kurzy bruslení                     (2 měsíce) 
   I. stupeň – 2 hod. týdně 
             (event. II. stupeň – 1hod. týdně) 
6. - 9. ročník Program protidrogové prevence a prevence dalších sociálně 
  patologických jevů (rozpracováno v Minimálním preventivním 
                        programu, který je součástí školní dokumentace). Aktivní 
                        spolupráce s K-Centrem Benešov, Okresním soudem Benešov, 
                        psychologem, Městskou policií Vlašim a Policií ČR a dalšími 
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                        organizacemi, pořádajícími různé přednášky a besedy.   
                        I. stupeň  zapojen do programu „Normální je nekouřit“.       (nespecifikováno)   
6. – 9. ročník   Klub mladého diváka – 5 představení        (říjen – květen) 
7. ročník          Lyžařský výcvikový kurz                    (1 týden) 
  
 
 Očekávané výstupy a obsah učiva těchto programů (akcí) jsou specifikovány přímo v 
jednotlivých programech (akcích). 
 Za součást učebního plánu školy jsou považovány i všechny ostatní  (výchovně 
vzdělávací, kulturní, sportovní aj.) akce, které jsou aktuálně zařazeny do měsíčních (ročních) 
plánů školy. Patří sem i účast ve sportovních a vědomostních soutěžích a olympiádách a také 
veškeré volnočasové aktivity organizované školou či školní družinou. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


