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1. Identifikační údaje 
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Jméno ředitele: 

  Mgr. Bc. Věra Václavíčková   733 730 459 

        info@zsjakprerov.cz 

  

 Kontakty: 

  telefon: +420 581 511 739 

  web: www.zsjakprerov.cz 

  e-mail: info@zsjakprerov.cz 

 

IČ: 451 800 83  

Zřizovatel: 

 Název: Statutární město Přerov 

 Sídlo: Přerov, Přerov I - Město  

  Bratská 34 

  750 11 okres Přerov 

 

 

Platnost dokumentu: 

  Od 1. září 2021 

 

 

                        

                                                  razítko školy 

 

 

 

 

         --------------------------------------------------------------------------                

                                      Mgr. Bc. Věra Václavíčková 
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2. Charakteristika školy 
 

2.1 Umístění, úplnost a velikost 

 

ZŠ J. A. Komenského a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Hranická 14 se nachází na sídlišti v Přerově – Předmostí. Je úplnou školou s 1. až 9. 

postupným ročníkem s kapacitou 540 žáků (18 kmenových tříd po 30 žácích). Pro žáky se závažnými vadami řeči byla od 1.9.2017 zřízena třída. 

Žáci tuto třídu mohou navštěvovat v1. a 2. ročníku. Od 3. ročníku jsou zařazováni do kmenových tříd. Nová třída pro děti s poruchou řeči se 

otvírá dle potřeb SPC. 

Součástí školy je také mateřská škola se třemi pracovišti (Přerov-Předmostí, Čekyně, Vinary), školní družina a středisko volného času (SVČ).  

Většina žáků bydlí v místě školy, někteří žáci dojíždí i z jiných částí Přerova a okolních obcí. 

 

2.2 Charakteristika pedagogického sboru 

 

Pedagogický sbor je tvořen učitelkami MŠ, učiteli kvalifikovanými pro I. a II. stupeň ZŠ, vychovatelkami ŠD. Pro podporu práce se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole asistenti pedagoga. 

Ve školním poradenském pracovišti pracuje školní speciální pedagog. Na škole působí také výchovný poradce – kariérový poradce, metodik 

prevence rizikového chování, koordinátor ICT, koordinátor EVVO. 

Škola nabízí širokou škálu zájmové činnosti (kroužky), které vedou jednotliví učitelé. 

Aktivity SVČ zajišťují také externí pracovníci. 

 

 

2.3 Dlouhodobé projekty  

 

Od roku 2000 je jednou z priorit školních i mimoškolních aktivit, školní naučná stezka. Klíčovými body jsou Malé školní muzeum lovců mamutů 

a Školní kopec.  

 

Po stanovištích školní naučné stezky provádějí návštěvníky žáci 8. a 9. třídy. Součástí stezky jsou zajímavosti z historie Předmostí v Malém 

školním muzeu, ale také zábavné úkoly z fyziky (sluneční hodiny, kalendář), astronomie (planety), zeměpisu (země EU) a matematiky (staré 

jednotky, provázková geometrie), které návštěvníkům žáci – průvodci vysvětlují a pomáhají plnit. Školní naučná stezka se stala vyhledávaným 

cílem školních výletů a poznávacích exkurzí. 
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Muzeum se nachází v budově školy v prostorách bývalého protiatomového krytu. Bylo vybudováno a je provozováno žáky a učiteli ZŠ J. A. 

Komenského v Přerově - Předmostí v rámci výuky a výchovy prožitkem. Klade si za cíl jednoduchou a přístupnou formou seznamovat žáky i 

veřejnost s nejstarší historií regionu. 

 

Školní kopec se nachází v blízkosti školy (cca 1,5 km) polní cestou. Po cestě jsou umístěny informační tabule popisující zajímavosti okolí. Žáci a 

učitelé školy kopec udržují a upravují. Byly tu vysazeny skupiny listnatých dřevin (lípa, dub, javor, jasan, bříza, jeřáb) opatřené popiskami 

(naučný lesopark) a celý prostor slouží různým výukovým i relaxačním aktivitám. Přístupová cesta na okraji lesoparku je osázena střídavě 

břízami a jeřáby. Celý prostor je pravidelně sečen. 

 

2.4 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci se uskutečňuje v rámci třídních schůzek a konzultačních hodin, případně kdykoliv podle potřeby zákonného 

zástupce, nebo učitele, dle dohody. 

Zákonní zástupci jsou informováni prostřednictvím webových stránek školy a elektronické pošty.  

Zákonným zástupcům je nabízena možnost zúčastnit se vyučování.  

Při škole pracuje školská rada. 

Škola spolupracuje také s odbornými pracovišti – při začleňování žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, a dalšími 

organizacemi při zajišťování odborné praxe a dalších aktivit: 

• Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, 

• Speciální pedagogické centrum v Mohelnici, Olomouci, Litovli, 

• Asistenční centrum v Olomouci, 

• IPS ÚP Přerov, 

• Gymnázium Jana Blahoslava s Střední pedagogická škola v Přerově (pedagogická praxe studentů), 

• PdF UP Olomouc (pedagogická praxe studentů) 

• Střední školy v Olomouckém kraji, 

• Muzeum Komenského v Přerově, 

• Statutární město - OSPOD, 

• Městská policie Přerov, 

• Policie ČR, 

• Občanské sdružení Pavučinka, 

• Občanské sdružení Komenius, 

• Nezisková organizace Člověk v tísni. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

3.1 Zaměření školy 

 

Historicko-přírodovědné zaměření 

 

Škola se nachází v historicky významné lokalitě Předmostí a má tedy předpoklad být významným činitelem ovlivňující dění v tomto regionu. 

Důležitá je i možnost využití přírodního prostředí blízkého okolí. Již dříve se osvědčilo spojení teorie s praxí pomocí školní naučné stezky Po 

stopách lovců mamutů, která je využívána v jednotlivých naukových předmětech, pro praktické činnosti žáků a přípravu a realizaci projektů se 

začleněním průřezových témat. Z toho plyne historicko-přírodovědné zaměření školy. 

 

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací strategie – jsou souborem společně uplatňovaných postupů, metod a forem práce nebo aktivit, které se používají ve výuce 

a cíleně vedou k naplňování klíčových kompetencí. 

  

Kompetence k učení 

• Umožňujeme žákům poznat vlastní učební styl a vedeme je k využívání vhodných způsobů učení, jeho plánování a organizování. 

• Podporujeme aktivní čtení s porozuměním a nabízíme činnosti podporující vnímání všemi smysly. 

• Při řešení úkolů vedeme žáky k vyhledávání, třídění a využívání vhodných informací a používání odborných termínů, znaků a symbolů 

v různých vzdělávacích oblastech. 

• Využíváme aktivizující vzdělávací metody a formy práce (např. metody kritického myšlení) 

• Vytvářením bezpečného prostředí a uplatňováním individuálního přístupu k žákovi zvyšujeme žákovu sebedůvěru a šanci prožít úspěch. 

• Vychováváme žáky k odpovědnému přístupu k učení a kvalitnímu splnění zadaného úkolu. 

• Vedeme žáka k zájmu o celoživotní vzdělávání. 

 

Kompetence k řešení problémů 

• Připravujeme úkoly a problémové situace, při jejichž řešení jsou žáci vedeni k využívání vlastního úsudku a zkušeností (úkoly 

s neúplnými či nadbytečnými údaji, problémové otázky apod.). 
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• Podporujeme kritické myšlení, hledání originálního způsobu řešení, týmovou spolupráci, smysluplné využívání moderní techniky. 

• Vedeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti – plánování, přípravě, hodnocení; (žáci připravují různé aktivity pro spolužáky 

a návštěvníky školních akcí  - celoroční školní projekty s různou tématikou.) 

 

Kompetence komunikativní 

• Jsme vzorem kultivovaného projevu. 

• Povzbuzujeme zájem o četbu a dramatizujeme s žáky texty a situace, což vede k rozšiřování slovní zásoby. 

• Vychováváme žáky ke vhodné mezilidské komunikaci, učíme je obhajovat své stanovisko, vhodně argumentovat a zapojovat se do 

diskuse a respektovat odlišný názor. 

• Učíme žáky využívat vhodné komunikační a informační prostředky a technologie pro účinnou komunikaci s okolním světem. 

• Dáváme dostatečný prostor pro vlastní vyjádření každého žáka. 

• Umožňujeme žákům získávat a uplatňovat komunikativní dovednosti účastí v průvodcovské službě pro širokou veřejnost a při 

organizování různých školních akcí.   

 

Kompetence sociální a personální 

• Prostřednictvím celoškolních aktivit podporujeme přátelské vztahy v rámci kolektivu třídy i celé školy. 

• Svým postojem a chováním vyjadřujeme respekt k nadčasovým hodnotám (úcta k životu, odpovědnost, slušnost a sebeovládání …)                    

a jsme příkladem svým žákům. 

• V rámci vyučování využíváme práci ve skupinách, promýšlíme roli žáka ve skupině tak, aby byly nejlépe využity jeho osobností 

vlastnosti a snáze si svou roli uvědomil. 

• Dáváme prostor pro sebehodnocení žáků. 

• Snažíme se vnímat a řešit problémy ve skupině i mezi jednotlivci a vhodnými způsoby jim předcházet. 

• Vedeme žáky k uvědomělému dodržování stanovených pravidel i pravidel, které si společně s žáky vytváříme. 

• Nabízíme různorodé činnosti s diferencovanými požadavky tak, aby podpořili sebeuvědomění a sebeúctu žáka.  

• Ve spolupráci se všemi složkami, zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů, učíme žáky odmítat návykové látky a rozlišovat 

sociálně patologické chování (podle minimálního preventivního programu). 

• Při přípravě a organizaci školních aktivit vedeme žáky k utváření dobrých mezilidských vztahů, vytváření pozitivní představy o sobě 

samém a ke schopnosti nabídnout a poskytnout jiným nezištnou pomoc 

 

Kompetence občanské 

• Prostřednictvím celého školního programu vedeme žáky k pochopení a ochraně tradic a kulturně historického dědictví regionu. 
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• Od počátku školní docházky zapojujeme žáky do školních aktivit organizovaných ve spolupráci s různými občanskými aktivitami 

v regionu (stezka, putování, kulturní vystoupení pro občany). 

• Vedeme žáky k úctě ke stáří, ohleduplnosti a prosociálnímu chování. 

• Trváme důsledně na respektování školního řádu a tím učíme žáky přijímat a dodržovat společenské normy a zákony a chápat svá práva a 

povinnosti. 

• Vedeme žáky k odmítání útlaku, hrubého zacházení a ke schopnosti čelit psychickému a fyzickému násilí. 

• Učíme žáky adekvátnímu chování v krizových situacích a jak poskytnout první pomoc.  

• V rámci EVVO vedeme žáky ke kladnému vztahu k životnímu prostředí, k třídění odpadu, sběru papíru, udržování čistého a estetického 

prostředí školy. 

 

Kompetence pracovní 

• Podporujeme rozvoj pracovních dovedností žáků vyplývajících z požadavků běžného života. 

• Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce. 

• Učíme žáky účinně používat různé materiály, nářadí a další pomůcky. Klademe důraz na kvalitu, funkčnost a společenský význam 

zhotoveného díla.  

• Učíme pracovat podle postupu nebo popisu činnosti. 

• Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a porovnání s možnostmi dalšího profesního vývoje. 

• Zprostředkováváme informace o síti středních škol a návštěvy akcí z oblasti trhu práce - exkurze, besedy, burzy škol apod.  

• Zařazujeme praktické aktivity z oblasti finanční gramotnosti (např. orientace v cenách výrobků, rozvaha a rozpočet domácnosti, 

plánování školního výletu). 

 

Kompetence digitální 

• Pomáháme žákům orientovat se v digitálním prostředí a vedeme je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání 

digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života. 

• Učíme žáky ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívat je při učení i při zapojení do života školy a do 

společnosti; samostatně rozhodovat, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít. 

• Vedeme žáky k získávání, vyhledávání, kritickému posuzování, spravování a sdílení dat, informací a digitálního obsahu. 

• Dbáme na volbu vhodných postupů, způsobů a prostředků, které odpovídají konkrétní situaci a účelu. 

• Učíme žáky vytvářet a upravovat digitální obsah, kombinovat různé formáty, vyjadřovat se za pomoci digitálních prostředků. 

• Vedeme žáky k využívání digitální technologie, aby si usnadnili práci, zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnili či zjednodušili své 

pracovní postupy a zkvalitnili výsledky své práce. 
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• Vedeme žáky k pochopení významu digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamujeme je s novými technologiemi, aby kriticky 

hodnotili jejich přínosy a reflektovali rizika jejich využívání. 

• Dbáme na předcházení situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i 

zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí je vedeme k etickému jednání. 

 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Žákem se SVP je považována osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném 

základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Žáci se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a 

školským zařízením. 

Plán pedagogické podpory (PLPP) sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP 

má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, 

způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, 

pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření 

druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. 

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. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. 

a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným 

opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku  upravován podle 

potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále 

RVP.CZ. 

Pro jednoznačnou identifikaci je většina výstupů minimální doporučené úrovně označena písmenem „p“ a kódem obsahově odpovídajícího 

očekávaného výstupu. Pokud není v daném tematickém okruhu žádný přímo související očekávaný výstup, výstupy minimální doporučené úrovně 
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nejsou kódem označeny a představují vhodné specifické znalosti a dovednosti dosažitelné i při případné úpravě výstupů. Očekávané výstupy, pro 

které není uveden výstup v minimální doporučené úrovni, mohou být při případných úpravách výstupů v individuálním vzdělávacím plánu (IVP) 

bez náhrady vypuštěny. Pokud je výstup v minimální doporučené úrovni totožný s očekávaným výstupem, tak je označen shodným kódem bez 

přidaného písmena „p“. 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského 

zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

a) v oblasti metod výuky: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů. 

b) v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky 

- u mladších žáků využívání skupinové výuky 

- postupný přechod k systému kooperativní výuky 

- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

 

3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

 

Pro žáky mimořádně nadané sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání 

žáka Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka (IVP). Na jeho tvorbě se dále podílí výchovný poradce a školské poradenské zařízení. 



10 
 

IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při 

sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení 

doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského 

zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může 

být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí 

písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným 

zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných 

opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. 

 



3.5 Začlenění průřezových témat 

 

Průřezová témata jsou včleněna do jednotlivých předmětů. Jejich rozložení je znázorněno v tabulkách pro 1. a 2. stupeň. 

 

 

3.5.1 Začlenění průřezových témat na I. stupni  

  
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

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

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání M, ČJL, 

HV 

HV, ČJL, 

M 

TV PV, VV, AJ, M, PV, 

ČJL 

Sebepoznání a sebepojetí M, ČJL, 

HV 

PRV HV, ČJL PŘ HV, M 

Seberegulace a sebeorganizace TV, ČJL TV,  ČJL, 

PRV, VV, 

TV 

TV, PV, PŘ M, TV 

Psychohygiena HV, ČJL, 

M 

VV HV, TV TV, PŘ ČJL, TV 

Kreativita HV, PV, 

VV, ČJL 

HV M, VV HV, ČJL, 

VV 

ČJL, HV, 

VV, M 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí PRV PRV PRV M ČJL 

Mezilidské vztahy PRV PRV TV, ČJL ČJL, VL TV 

Komunikace HV, ČJL ČJL ČJL AJ AJ, ČJL 

Kooperace a kompetice M, TV, VV TV, VV, 

M 

TV, M TV, M TV, ČJL, 

HV 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací  

dovednosti 

 M M ČJL, VL, M ČJL 

Hodnoty, postoje, praktická etika TV ČJL, TV  PŘ, PV M, PV 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

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

Občanská společnost a škola 

 

  HV PŘ  

Občan, občanská společnost a stát  PRV  VL  

Formy participace občanů 

v politickém životě 

   VL  

Principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 

   VL VL 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

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

Evropa a svět nás zajímá 

 

   HV,  ČJL, VL 

Objevujeme Evropu a svět 

 

   AJ, INF HV, VL 

Jsme Evropané  HV  VL VL 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

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

Kulturní diference 

 

 ČJL, HV AJ AJ, PV,  ČJL, VL 

Lidské vztahy 

 

   VL  

Etnický původ 

 

    VL 

Multikulturalita 

 

  AJ ČJL VL, PV 

Princip sociálního smíru 

a solidarity 

    VL 
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ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

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

Ekosystémy 

 

PRV  PRV PŘ PŘ 

Základní podmínky života 

 

PV  PRV VL PŘ 

Lidské aktivity a problémy  

životního prostředí 

 PRV PRV PŘ PŘ, M 

Vztah člověka k prostředí PRV PV, PRV PV, PRV HV, PŘ, 

INF 

PŘ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

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

receptivní činnosti 

Kritické čtení a vnímání  

mediálních sdělení 

 ČJL  TV, ČJL, 

VL 

VL, ČJL, 

INF, TV 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

   HV, ČJL VL 

Stavba mediálních sdělení 

 

   ČJL AJ, ČJL,  

Vnímání autora mediálních sdělení     VL, ČJL 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

  ČJL TV VV, ČJL, 

INF 

produktivní činnosti 

Tvorba mediálního sdělení 

 

   INF INF, ČJL 

Práce v realizačním týmu 

 

    ČJL 

 



3.5.2  Začlenění průřezových témat na II. stupni  

 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání INF RJ Z  

Sebepoznání a sebepojetí ČJL, AJ, HV, 

INF, VkZ, VkO 

ČJL, AJ, NJ, 

HV 

AJ, NJ, TV, 

VkO 

AJ 

Seberegulace a sebeorganizace F, INF, TV, 

VkZ, VkO 

TV NJ, TV, VkZ CH, TV 

Psychohygiena INF, TV  HV, TV, 

VkZ, VkO 

HV, TV 

Kreativita HV, INF, VV HV, VV VV ČJL, HV, VV 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí VkO NJ, F, INF TV  

Mezilidské vztahy VkZ, VkO ČJL INF, M, TV, 

VkZ 

M, TV 

Komunikace ČJL, AJ, VkZ NJ, ŠJ, VkO ŠJ, INF, TV, 

AJ, VkZ, 

VkO 

AJ, RJ, ŠJ 

Kooperace a kompetice M, TV, VkZ M, TV INF, VkZ TV 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací  

dovednosti 

F, VkZ INF, M VkO, Z  

Hodnoty, postoje, praktická etika VkZ INF VkO TV, VkO 

 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Občanská společnost a škola VkZ, VkO AJ RJ, VkZ  
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Občan, občanská společnost a stát VkZ, VkO  VkO D 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

D VkO  D 

Principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 

D VkO  D, VkO, Z 

 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Evropa a svět nás zajímá 

 

AJ AJ, NJ, RJ, 

ŠJ, HV, 

VkO, Z 

ŠJ, Z NJ, ŠJ 

Objevujeme Evropu a svět 

 

VkO, Z D, VkO, Z NJ, ŠJ, Z D, F, VkO 

Jsme Evropané 

 

VkO  Z  

 

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Kulturní diference 

 

D, HV, VkO D ŠJ, VkO, Z NJ, ŠJ, Z 

Lidské vztahy 

 

VkZ, VkO VkO NJ, VkZ, 

VkO, Z 

 

Etnický původ 

 

D D, Z RJ, D, PŘ, Z D, Z 

Multikulturalita 

 

ČJL, AJ NJ, Z AJ, D, VkO, 

Z 

AJ, NJ, ŠJ, 

D, Z 

Princip sociálního smíru 

a solidarity 

  VkZ, VkO D 

 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
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Ekosystémy 

 

Z PŘ, PV  PŘ, Z 

Základní podmínky života 

 

PŘ, VkZ, Z CH CH, Z F, CH 

Lidské aktivity a problémy  

životního prostředí 

VkZ, Z CH, Z CH, PV, Z CH, PŘ, TV, 

VkO, Z 

Vztah člověka k prostředí 

 

VkZ, Z RJ, PV, Z F, Z F, CH, PV, Z 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

receptivní činnosti 

Kritické čtení a vnímání  

mediálních sdělení 

AJ, VkO, Z AJ, VkO, Z ČJL, Z, VkZ ČJL, AJ, RJ, 

D, CH, VkO, 

Z 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

 ČJL Z VkO, Z 

Stavba mediálních sdělení 

 

  ČJL INF 

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

   ČJL, D 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

ČJL ČJL ČJL, VkZ, 

VkO 

ČJL, D, INF 

produktivní činnosti 

Tvorba mediálního sdělení 

 

ČJL, VkO  ČJL, VV ČJL, ŠJ, VV 

Práce v realizačním týmu 

 

ČJL ČJL VV ČJL 

 

 

 
Při zařazování průřezových témat do výuky jsou využívány metody a formy práce popsané v charakteristikách jednotlivých předmětů. 



4. Učební plán 
 

Obsahové vymezení, organizační podmínky a další specifika jsou uvedena v charakteristice každého předmětu na 1. a 2. stupni. 

 

Volitelné předměty nejsou v tomto ŠVP zařazeny, neboť disponibilní časová dotace byla využita pro posílení časové dotace stěžejních předmětů. 

 

Témata vyplývající ze přírodovědně – historického zaměření školy jsou naplňována ve všech předmětech, v projektech a především 

v předmětech Člověk, zdraví a svět práce, Výchova k občanství, Matematika. 

Při výuce některých předmětů lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny ze stejných nebo různých ročníků, spojovat třídy. 

 

Ve třídě pro děti se závažnými vadami řeči se upravuje učební plán daného ročníku a byl zaveden nový vzdělávací předmět Individuální 

logopedická péče. 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 1.  

z 

toho 

DČD
1) 

2. 

z 

toho 

DČD
1) 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6 1 7 1 

SPECIÁLNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE  2  2 

ANGLICKÝ JAZYK  1  1 

MATEMATIKA 4  4 1 

INFORMATIKA     

PRVOUKA 2  2  

VLASTIVĚDA     

PŘÍRODOVĚDA     

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1  1  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1  1  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2  2  

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1  1  

CELKEM 17 4 18 4 
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Učební plán ZŠ J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, Hranická 14 

Vzdělávací Vzdělávací  Vyučovací  
hodinová dotace na 1.stupni hodinová dotace na 2.stupni 

oblasti obory předmět 
1. 2. 3. 4. 5. Ʃ min 6. 7. 8. 9. Ʃ min 

 Jazyk a jazyková  Český jazyk a literatura  Český jazyk a literatura ČJL 6+2 7+2 8+1 6+1 6+1 33+7 33 4+1 4+1 4+1 3+2 15+5 15 

 komunikace  Cizí jazyk  Anglický jazyk AJ 0+1 0+1 3 3 3 9+2 9 3 3 3 3 12 12 

  Druhý cizí jazyk              2 2 2 6  6 

 Matematika a její aplikace  Matematika M 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 20 4+1 4+1 4+1 3+2 15+5 15 

 Informační a komunikační technologie  Informatika Inf    1 1 2 2 1  1 1  1 4 4 

 Člověk a jeho svět 

 Prvouka Prv 2 2 2   

11+2 11 

  

  

  
  

  

  

Vlastivěda Vl    2 1+1 

Přírodověda Př    1 1+1 

 Člověk a společnost 
 Výchova k občanství  Výchova k občanství VO  1 1 1 1 4 

10 
  

 Dějepis  Dějepis D  2 2 1 1+1 6+1 

 Člověk a příroda 

 Fyzika  Fyzika F  1 2 2 1 6 

20 
 Chemie  Chemie Ch     1 1+1 1+1 3+2 

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

 Zeměpis  Zeměpis Z  2 2 0+2 1 5+2 

 Umění a kultura 
 Hudební výchova  Hudební výchova HV 1 1 1 1 1 5 

12 
1 1 1 1 4 

9 
 Výtvarná výchova  Výtvarná výchova VV 1 1 1 2 2 7 2 1 1 1+1 5+1 

 Člověk a zdraví 
Tělesná výchova  Tělesná výchova TV 2 2 2+1 2 2 10+1 10 2 2 2 2 8 

10 
Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví VkZ        1  1  2 

Člověk a svět práce Pracovní výchova PV 
1 1 1 1 1 5 5             

        1 1 1+1 3+1 3 

 Dispon. dotace     x 3x 4x 3x 2x 4x 16x 16 2x 2x 6x 8x 18x  

 celkem hodin v ročníku     20 22 25 25 26 118 118 28 31 32 31 122 122 
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1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
Viz. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Vnitřní klasifikační řád) 

 

6.1 Obecná kritéria hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků 

 

- Každému hodnocení musí předcházet srozumitelné a doložitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a s kritérii hodnocení. 

- Při hodnocení uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, je pedagogicky odborně správné. 

- Při hodnocení klademe důraz na vhodnou formulaci a upřednostňujeme pozitivní vyjádření. 

- Hodnocení je aplikováno podle jasných, závazných a objektivních pravidel. Vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů 

formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP. 

- Každé hodnocení je výstižné, jednoznačné, srozumitelné, systematické, doložitelné, pravidelné a věcné. 

- Hodnocení je zaměřeno na individuální pokrok žáka, respektuje jeho rozvoj. 

- Do hodnocení se započítává také příprava žáka na vyučování, domácí příprava, aktivita v hodinách, plnění pokynů učitele, vlastní iniciativa. 

Hodnocení je všestranné. 

- Rozsáhlejší písemné práce, testy jsou vždy včas předem oznámeny žákům. 

- Hodnotí se vždy dostatečně probrané a procvičené učivo. 

- Žák je klasifikován, pokud jeho absence v předmětu nepřesáhne 30% z celkového počtu uskutečněných hodin v daném pololetí a pokud splní 

požadavky stanovené pro daný předmět.  

- Pokud absence žáka přesáhne 30% z celkového počtu uskutečněných hodin za pololetí, bude z probraného učiva přezkoušen. 

- Žák má právo po dohodě s vyučujícím si své neúspěšné hodnocení opravit. 

 

6.2 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 

- Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům  

a k věku žáka.  

- Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

Ohodnocením výkonu žáka posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. Přihlíží se i k aktivitě, snaživosti a pečlivosti žáka, 

k jeho individuálním schopnostem a zájmům. 
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- Zásady pedagogického taktu, zejména: 

• neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden 

• žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací 

• účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, učitel hodnotí jen probrané učivo 

•  zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné 

• před prověřováním znalostí a dovedností musí mít žáci dostatek času k naučení a procvičení učiva 

 

- Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační 

stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

- Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 

klasifikační období. 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.  

- Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem 

stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

- Chování neovlivňuje hodnocení výsledků žáka ve vyučovacích předmětech. 

- Žák musí mít z každého předmětu alespoň tři známky za každé pololetí. 

6.3 Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a 

prostředky: 

- různé druhy zkoušek (písemné práce, testy, ústní zkoušení, praktické, pohybové atd.) 

- zpracování referátů, prezentací  

- připravenost žáka na vyučování 

- samostatná práce 

- modelové a problémové úkoly 

- zhotovení výrobků, modelů  

- laboratorní a experimentální práce 

- projektové a skupinové práce 

- vědomostní a srovnávací testy 



21 
 

- soustavné diagnostické pozorování žáka 

- analýza výsledků činnosti žáka 

- konzultace s ostatními učiteli a dalšími pracovníky dle potřeby (PPP, lékař, odborný lékař, vychovatel, speciální pedagog apod.) 

- rozhovory se žákem, jeho zákonným zástupcem 

- další nástroje volí učitel dle aktuálních potřeb žáků, dle forem výuky a požadovaných výstupů. 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním 

zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek okamžitě, u písemných prací a praktických činností nejpozději do týdne od odevzdání. 

Písemné práce, testy, kontrolní práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, v jednom dni mohou žáci konat jednu souhrnnou zkoušku (př. 

čtvrtletní a pololetní práce). 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci a hodnocení žáka. 

 

 

6.4 Formy hodnocení 

 

- Jsou způsoby, jakými učitel sděluje žákům výsledky jejich práce. 

- Jsou závislé na pedagogické situaci, na pedagogickém záměru (povaha předmětu, očekávané výstupy, učivo, věk, individuální schopnosti a 

předpoklady). 

- Mají zvyšovat efektivitu učební činnosti. Přehled způsobů:  

 

• slovní vyjádření 

• oceňování výkonů (výstavky, pověřování úkolem, vedení týmu)  

• kvantitativní hodnocení (známky, body, počet chyb, apod.)  

• slovní hodnocení se vydává na žádost zákonných zástupců 

• mimoverbální hodnocení – gesta, mimika, dotyk 

 

- Žák je hodnocen známkami 1,2,3,4,5, popřípadě slovním popisem výsledku nebo jiným způsobem, který je jednoznačný a srozumitelný a 

podává informaci o stavu žákových znalostí (počet bodů z celku, počet chyb, procentuální úspěšnost apod.). 

- Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovají po dobu, během které se 

klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat, tedy po celý školní rok včetně hlavních prázdnin. 
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- V prvním pololetí se vydává výpis vysvědčení, ve druhém pololetí žáci dostávají vysvědčení za obě pololetí. 

- Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu 

hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

- 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. 

 

6.4.1. Hodnocení žáků na 1. stupni 

 

- Je vyjádřeno pětistupňovou klasifikací, je prokazatelné na základě soustavné evidence výsledků žáka vedené učitelem. 

- Na žádost zákonného zástupce může být žák hodnocen slovně. 

- Žák se může na hodnocení podílet utvářením svého portfolia.  

- Zákonný zástupce je pravidelně seznamován s hodnocením pedagogů prostřednictvím žákovské knížky a při pedagogických konzultacích. 

 

6.4.2. Hodnocení žáků na 2. stupni 

 

- Je vyjádřeno pětistupňovou klasifikací. 

- Součástí hodnocení žáka je i jeho sebehodnocení 

- Učitel promítá do klasifikace a hodnocení: vědomosti, dovednosti, práci s informacemi, úroveň komunikace, tvořivost, aktivitu žáka, domácí 

přípravu. 

 

6.4.3. Stupně hodnocení a klasifikace 

 

- Hodnocení prospěchu – klasifikace nezahrnuje úroveň žákova chování.  

- Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. 

- Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. 

- Při dlouhodobém pobytu žáka mimo školu (lázně, léčebný pobyt, umístění v ústavu, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které sdělila 

škola, kam byl žák umístěn. Žák se z tohoto období znovu nepřezkušuje. 

- V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů (zastupování), určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 
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Převodní tabulka jako pomocný nástroj pro převod procentuálně vyjádřené úspěšnosti při plnění úkolů (testů): 

 

klasifikační  

stupeň 

dosažená 

procenta 

% 

1 100 – 90 

2 89 - 75 

3 74 - 45 

4 44 - 25 

5 24 - 0 

 

 

6.5 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení 

 

6.5.1 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití klasifikace 

 

Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných a povinně volitelných předmětů stanovených ŠVP, nezahrnuje klasifikaci 

nepovinných předmětů a chování. V případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 -  nedostatečný 
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Celkové hodnocení žáka na vysvědčení: 

Prospěl s vyznamenáním 

- Není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá 

horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré. 

Prospěl 

- Není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové kvalifikaci stupněm nedostatečný. 

Neprospěl 

- Je-li v některém z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný. 

Nelze-li žáka pro vážné příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace 

žáka mohla být provedena nejpozději do 2 měsíců po ukončení pololetí. Není-li možná klasifikace ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 

neklasifikuje. 

Nelze-li žáka pro vážné příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace 

žáka mohla být provedena nejpozději do 30. září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který 

nemohl být klasifikován v náhradním termínu nebo byl klasifikován stupněm nedostatečný, opakuje ročník. 

Pokud žák na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, opakuje ročník. To neplatí o žákovi, který již na daném stupni jeden 

ročník opakoval. 

Opakování ročníku tohoto žáka může ředitel školy povolit na žádost zákonného zástupce, a to pouze ze závažných zdravotních důvodů na základě 

vyjádření odborného lékaře. 

Žák může opakovat ročník pouze jednou na 1. stupni a jednou na 2. stupni ZŠ (zákon č. 561/2004Sb. § 52, odst. 6) 

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci 2. pololetí neprospěl, nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost 

zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 

6.6 Průběh klasifikace 

 

- Hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno klasifikací, slovním hodnocením nebo kombinací klasifikace a slovního hodnocení. 

- Hodnocení a klasifikace se projednává v pedagogické radě. 

- Vyučující jsou povinni mít za každé pololetí dostatečný počet známek. 

- Známky jsou evidovány u vyučujícího a v žákovské knížce. 

- Žák je zkoušen před ostatními spolužáky 
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- Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. 

- Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně ZŠ, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně, který již 

v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

6.7 Zásady pro používání slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace, včetně předem stanovených kritérií 

- Slovní hodnocení popisuje výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 

- Slovní hodnocení je zaměřeno na poskytování zpětné vazby o průběhu a výsledku činnosti žáka.  

- Naznačuje další rozvoj žáka v dané oblasti. 

- Obsahuje zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

- Obsahuje informace o tom, jakým způsobem může žák dosáhnout lepších výsledků v problémových oblastech. 

- Hodnotí pokrok žáka, porovnává výkony s předešlými výsledky. 

- Zaměřuje se na práci s chybou. 

- Je individuální, objektivní. 

- Má popisný charakter, zaměřuje se na výsledky. 

Slovní hodnocení zahrnuje: 

1) Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

2) Úroveň myšlení 

3) Úroveň vyjadřování 

4) Úroveň aplikace vědomostí 

5) Píle a zájem o učení 

 

6.8 Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

- Vychází vždy z doporučení a závěrů PPP, odborných lékařů. Přihlíží se k povaze postižení nebo znevýhodnění. 

- Učitel volí takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. 
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- Učitel klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkon. 

- Hodnocení posuzuje individuální pokrok žáka, klade důraz na vyjádření pozitivních stránek výkonu, je návodem, jak překonávat mezery a 

zvyšovat úspěšnost. 

- Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti. 

- Integrovaní žáci jsou vzděláváni a hodnoceni na základě IVP. 

- Na žádost rodičů mohou být hodnoceni slovně, nebo kombinací slovního hodnocení a klasifikace. 

- Pokud má žák doložku pro zohlednění dle ŠZ, je s ním i rodičem konzultována následná péče a zohlednění ve vyučování (písemně doloženo). 

- Učitelé se prokazatelně seznámí s doporučením i závěry PPP, odborných lékařů a řídí se jejich pokyny a doporučené práce se žákem. 

- V případě nadaného žáka, ho může ředitel školy přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. 

- Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva, které žák neabsolvoval. 

- Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

 
 


