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1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

 

1.1. Název vzdělávacího programu 
 

    Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

    „Škola – brána ke vzdělání“ 

 

 

1.2. Údaje o škole 
 

Název:    Základní škola Lidečko, okres Vsetín 

 

Adresa školy:   756 15 Lidečko 36 

    

Jméno ředitelky:  Mgr. Vladislava Spáčilová 

 

Kontakty:   telefon 571 447 364, 517 429 435 

    e-mail zslidecko@centrum.cz 

 

Identifikátor zařízení:  600 150 003 

IČ:       70 986 061 

IZO:    102 768 285 

 

1.3. Zřizovatel 
 

Název:    Obec Lidečko 

 

Adresa:   756 15 Lidečko 467 

 

Kontakty:   telefon 571 447 945 

    e-mail lidecko@centrum.cz 

 

 

Platnost dokumentu od  1. 9. 2007 

Aktualizace k    1. 9. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 datum razítko školy podpis ředitelky 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

 

 

2.1. Úplnost a velikost školy 
 

Základní škola Lidečko, okres Vsetín, typická venkovská pětitřídní škola. Je 

organizována jako základní škola se všemi ročníky prvního stupně. Spádovou školou pro naše 

žáky je Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín. 

 

2.2. Umístění školy 
 

Budova základní školy je situovaná v centru obce Lidečko u hlavní silnice I 57 

v blízkosti autobusové zastávky.  

 

 

2.3. Charakteristika žáků 
 

Do školy docházejí převážně žáci z obce. Pro přepravu do školy využívají někteří žáci 

veřejnou hromadnou dopravu. Část žáků přivážejí rodiče automobilem, někteří chodí pěšky.  

Škola se zabývá integrací žáků. 

 

2.4. Podmínky školy 
 

Základní škola sídlí v budově z roku 1873, která byla několikrát rekonstruovaná. 

Kapacita školy je maximálně 150 žáků, skutečný stav je proměnlivý. Tomu odpovídá také 

průměrná naplněnost tříd. V budově školy se nachází 5 kmenových učeben, takže výuka 

všech ročníků probíhá v samostatných třídách. 

Škola disponuje také speciálními učebnami, a to učebnou náboženství, hudební 

výchovy, výtvarné výchovy a čítárnou. Všechny jsou vybaveny didaktickou technikou a 

účelovými pomůckami pro výuku daného předmětu.  

Ve škole je také počítačová učebna s 18 pracovními stanicemi. Všechny počítače jsou 

propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají učitelé i žáci přístup na internet. Pro projekci 

mají vyučující k dispozici dataprojektor a notebooky. 

Prioritou naší školy je technická vybavenost moderní informační technologií, která je 

využívána ve výuce i v běžném chodu školy. Pro obohacení a rozšíření výuky byla ve škole 

vybudována multifunkční učebna vybavena interaktivní tabulí. Další interaktivní tabule je 

umístěna také v kmenové učebně. 

Pro výuku tělesné výchovy je využívána obecní tělocvična, která je v blízkosti školy. 

Za příznivých klimatických podmínek využíváme také obecní hřiště nebo hřiště s umělým 

povrchem. 

Vyučující se scházejí ve sborovně, kde je umístěna učitelská knihovna a PC stanice. 

Mají volný přístup na internet, používají tiskárnu, kopírku, skener a laminátor. 

Šatny žáků jsou umístěny v přízemí budovy. Každá třída má svou vlastní 

uzamykatelnou šatnu, která je dostatečné prostorná, větratelná a osvětlena umělým i denním 

světlem.  

Stravování žáků je zajištěno smluvně se zdejší mateřskou školou v samostatné jídelně 

v MŠ. 
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Od 1. 9. 2009 je součástí základní školy také školní družina s kapacitou 30 žáků, která 

zajišťuje smysluplné využití volného času mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a po 

jeho ukončení. 

 

 

 

2.5. Charakteristika pedagogického sboru 
 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, pedagogičtí pracovníci, katechetka, která vyučuje 

nepovinný předmět náboženství a vychovatelka školní družiny.  

Kvalifikovanost pedagogického sboru se pohybuje v oblasti 87 – 100 % 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují různých forem dalšího vzdělávání, a tím si 

prohlubují svou odbornost.  

 

 

2.6. Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery  
 

Spolupráce základní školy se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí. Zákonní 

zástupci mohou školu navštívit v době třídních schůzek nebo kdykoli po vzájemné dohodě 

s vyučujícím a v době školních akcí (jarmark, společné tvoření rodičů a žáků, den otevřených 

dveří apod.).  

O činnosti školy i o prospěchu a chování svých dětí jsou informováni prostřednictvím 

deníčků a žákovských knížek žáků, a také prostřednictvím třídních a informativních schůzek a 

individuálních pohovorů. Rodiče mají tedy možnost se školou komunikovat telefonicky, 

mailem, písemně, ale samozřejmě nejlépe osobně. 

V průběhu školního roku spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

ve Vsetíně. Na základě diagnostiky PPP zajišťujeme vzdělávací potřeby žáků se specifickými 

poruchami učení, řešíme s ní problémy žáků vyžadujících zvláštní péči, využíváme možností 

konzultací s odborníky při výchově a vzdělávání integrovaných žáků a možnosti odborné 

pomoci při sestavování individuálních plánů pro žáky se specifickými poruchami učení. 

Škola dlouhodobě spolupracuje také se zdejší mateřskou školou  a usnadňuje tak 

dětem přechod z mateřské školy do základní školy. V průběhu školního roku je zveme 

na některé naše kulturní akce. Před zápisem do 1. ročníku si přicházejí předškolní děti se svou 

učitelkou prohlédnout školu, aby se seznámily s novým prostředím. V červnu pak pořádáme 

pro rodiče budoucích prvňáčků informativní schůzku. 

 

 

2.7. Spolupráce s dalšími institucemi 
 

Pod záštitou Společenského klubu Lidečko pracuje Klub přátel školy, který pravidelně 

ve spolupráci s naší školou organizuje řadu zajímavých akcí nejen pro naše žáky. Již tradiční 

je maškarní ples pro děti a pro dospělé a celodenní program ke Dni dětí se spaním ve škole.  

Velmi dobrá je i spolupráce s naším zřizovatelem Obcí Lidečko. Pan starosta se 

aktivně zajímá o činnost školy. Vždy se pravidelně zúčastňuje zahájení nového školního roku 

i loučení se žáky 5. ročníku.  

Velice dobrá a velmi užitečná je spolupráce s knihovnou. Každý rok jednotlivé třídy 

navštěvují v doprovodu třídního učitele knihovnu, kde jsou mladší žáci seznámeni 

s knihovnou a pro starší žáky je vždy připravena zajímavá beseda o knihách a autorech 

dětských knih. 
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Žáci naší školy se také podle svých možností a schopností zapojují do kulturního 

života v obci. Svým vystoupením např. divadelním představením, tanečním, vystoupením, 

dramatickým pásmem a cvičením se podílejí na programu ke Dni matek a na akcí pořádaných 

Kulturní komisí při Společenském klubu Lidečko 

Od 30. 8. 2005 pracuje na naší škole tříčlenná školská rada, která je složena z jednoho 

zástupce zřizovatele, jednoho pedagogického pracovníka a jednoho zákonného zástupce žáků. 
Schází se dvakrát do roka. Školská rada je ředitelkou školy informována o činnosti školy, o 

výsledcích vzdělávání a dalším rozvoji. Členové školské rady se též vyjadřují k aktuálním 

problémům vzdělávání a výchovy dětí. 

 

2.8. Dlouhodobé projekty 
 

Projekty doplňují obsah vzdělávacího procesu, zvyšují jeho efektivitu, motivují žáky a 

podporují spolupráci pedagogů a žáků. Mezi dlouhodobé projekty, do kterých se škola 

zapojuje, patří: 

◦ Zdravé zuby 

◦ projekt BESIP - beseda s policisty, návštěva dopravního hřiště  

◦ Školní mléko 

◦ Ovoce a zelenina do škol 

◦ Plavecký výcvik 

◦ Adopce na dálku 

◦ Třídění odpadových surovin a sběr starého papíru 

 

Kromě těchto dlouhodobých projektů probíhá ve škole pravidelně každoročně podle 

nabídky mnoho akcí s preventivním zaměřením (besedy s hasiči, s Policií), se sportovním 

zaměřením (turnaj ve vybíjené, atletické závody) a tematické akce (mikulášská nadílka, 

předvánoční besídka, besídka ke Dni matek, celodenní oslava Dne dětí se spaním ve škole, 

školní výlet, slavnostní zahájení a ukončení školního roku se starostou obce, divadelní a 

hudební představení, předplatné v divadle ve Zlíně apod.). 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 
 

 

 

3.1. Zaměření školy 
 

Náš školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání, z analýzy možnosti školy a požadavků rodičů, navazuje na 

dosavadní zkušenosti a reaguje na požadavky vzdělávání v současnosti a v plném rozsahu se 

ztotožňuje s výchovně vzdělávacími cíli uváděnými v RVP ZV. 

Protože naše škola poskytuje základní vzdělávání žákům ve věku šesti až jedenácti let, 

vyplývají z toho i priority našeho školního vzdělávacího programu. Těmi jsou:  

• vytvořit příznivé podmínky pro přechod z klidného rodinného života do světa 

povinného vzdělávání nejen dětem, ale i rodičům, 

• na základě lidského kontaktu mezi učitelem, žákem i rodičem přihlížet k individuálním 

potřebám a možnostem žáka a podnětům rodičů, 

• zajistit pro žáky bezpečné prostředí, aby každý žák přicházel do školy s důvěrou, beze 

strachu, s pocitem že se může svěřit, s vědomím že mu nasloucháme, snažíme se ho 

pochopit a pomoci mu s jeho problémy a starostmi, 

• zavádět nové, efektivní metody výuky, kterými budou žáci vedeni ke vzájemné 

spolupráci, komunikaci a sounáležitosti (pomoci), 

• vést žáky k zodpovědnosti a spolupráci, k dodržování stanovených pravidel, zejména 

pravidel školního řádu. 

 

Našim cílem je: 

• naplnit školní prostředí respektováním, důvěrou a tolerancí, a tím vytvořit atmosféru 

rodinné školy, 

• podněcovat u žáků kladný vztah ke vzdělávání, 

• být otevřenou školou, komunikovat, připravit a motivovat žáky pro celoživotní 

vzdělávání. 

 

 

3.2. Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Výchovné a vzdělávací strategie naší školy jsou postupy, metody a formy práce a 

aktivity, které všichni pedagogové uplatňují v rámci vzdělávacího procesu a které vedou 

k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 

Úloha pedagoga spočívá v umění plánovat a organizovat práci svou i práci žáků, 

v umění vést žáky ke kooperativní práci a v umění odhadnout schopnosti a dovednosti žáků a 

na základě toho rozvíjet jejich kompetence. 

 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k zájmu o vzdělávání, motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání, 

 učíme žáky získávat informace z různých zdrojů (tištěné, elektronické, audiovizuální 

apod.) a rozvíjíme schopnost tyto informace třídit a zpracovávat, 

 klademe důraz na čtení s porozuměním, 

 vytváříme situace, které přinášejí žákům radost z učení a vedou k sebehodnocení, 
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 podporujeme žáky v soutěživosti, 

 uplatňujeme individuální přístup k žákům. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 seznamujeme žáky s praktickými postupy, jak řešit problém a vedeme je k samostatnému 

řešení problémů hledáním vlastních postupů, shodných či podobných znaků vedoucích 

k dosažení cíle, 

 snažíme se motivovat žáky problémovými úlohami z praktického života, 

 učíme žáky vlastnímu úsudku, chápání významu kontroly a sebekontroly, 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, zaměstnanci školy i dalšími osobami 

ve škole i mimo ni, která umožní kvalitní dosažení stanovených cílů, 

 učíme žáky správně formulovat a vhodnou formou obhajovat vlastní názory a zároveň 

vyslechnout názory jiných, 

 učíme žáky porozumět různým typům či možnostem komunikace (text, značky, 

obrázkový materiál, gesta, zvuky apod.), 

 prosazujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami. 

 

Kompetence sociální a personální 

 využíváme výuku ve skupinách k rozvoji vzájemné spolupráce a tolerance, 

 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování. 

 

Kompetence občanské  

 seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi a upozorňujeme na důsledky plynoucí 

z jejich dodržování nebo porušování, 

 podporujeme kladný vztah k vlasti, úctu k tradicím, kulturnímu a historickému dědictví, 

 vedeme k respektování individuálních rozdílů mezi ostatními národy a kulturami, 

 zapojujeme žáky do běžných environmentálních problémů současnosti (třídění odpadu, 

sběr papíru, šetření energiemi apod.). 

 

Kompetence pracovní 

 dbáme na dodržování bezpečnosti práce, 

 vedeme žáky ke správným pracovním návykům, k nutnosti dokončit práci a zhodnotit ji, 

 seznamujeme žáky s různými profesemi, 

 podporujeme u žáků pozitivní vztah k různým pracovním činnostem. 

 

 

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky 

73/2005 a RVZ ZV kapitoly č. 8 považováni žáci se: 

◦ zdravotním postižením, 

◦ zdravotním znevýhodněním, 

◦ sociálním znevýhodněním.  

 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná vzájemná spolupráce 

školy, žáka, zákonných zástupců žáka a školského poradenského zařízení. 
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá formou integrace 

v běžné třídě. Žáci se vzdělávají podle zpracovaného učebního plánu běžné třídy nebo 

na základě žádosti zákonných zástupců a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny 

či odborného lékaře je vypracován  individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žákem 

v průběhu školního roku pracuje. Žákům jsou zajištěny potřebné kompenzační, didaktické 

a specifické pomůcky. 

O zařazení žáka se zdravotním postižením do školy rozhoduje ředitel po dohodě 

se zákonnými zástupci žáka na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření 

a s přihlédnutím  

◦ k možnostem školy (architektonické řešení, možnost asistenta, zkušenosti a vzdělání 

pedagogů, zabezpečení materiálně technickým vybavením školy apod.), 

◦ k místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče apod.). 

Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit 

pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování.  

Žáci, u kterých je diagnostikována vývojová porucha učení, jsou na základě vyšetření 

a doporučení pedagogicko psychologické poradny zařazováni do reedukační péče. Na žádost 

zákonných zástupců dítěte  je vypracován  individuální vzdělávací plán, podle kterého 

se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. Všichni vyučující jsou seznámeni se způsoby 

hodnocení žáka a možnostmi úlev. Také ostatní spolužáci jsou vhodně informováni o jeho 

rozdílném hodnocení. Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme 

s tolerancí.  

Při vzdělávání žáků s poruchami chování, kteří jsou hyperaktivní, nerespektují některé 

normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní, 

musí učitel se žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo 

vyučování s těmito žáky. Zavést systém pochval a trestů. V procesu vytváření klíčových 

kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, 

jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. 

Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je nejdůležitějším činitelem 

především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné 

přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Tito žáci mají nedostatek 

školních potřeb a pomůcek, domácí příprava je nedostatečná, komunikace s rodinou je 

obtížnější. Při práci s těmito žáky uplatňujeme tyto postupy: 

◦ individuální péči, 

◦ odpovídající metody a formy práce, 

◦ specifické učebnice a materiály, 

◦ pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu. 

 

 

3.4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných  
 

Zařazení  nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější 

přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené 

motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích 

předmětech, které reprezentují nadání dítěte.  

Nadaným žákům jsou zadávány náročnější úkoly, samostatné referáty k probíranému 

učivu, jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Umělecké nadání žáků je vhodně 

využíváno pro prezentaci školy a podporováno v mimoškolních aktivitách. 

Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování 

usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně, vést je k rovnému 

přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat ostatním.  
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3.5. Začlenění průřezových témat 

 
 

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy současného světa a jsou 

nedílnou součástí základního vzdělávání. Všechna průřezová témata a jejich tématické okruhy 

jsou realizována formou integrace do vzdělávacího obsahu všech vyučovacích předmětů 

a jsou běžnou součástí výuky a formou projektů, které budou plánovány a realizovány v rámci 

jednotlivých předmětů a ročníků. 

Účinnost výchovného působení průřezových témat je posilována využitím dalších 

vhodných příležitostí, se kterými se žáci setkávají mimo školu (filmová a divadelní 

představení, výstavy, exkurze, besedy ad.) 

V níže uvedených tabulkách je zobrazena integrace daného tématického okruhu do 

konkrétního vyučovacího předmětu. 

 

 

3.5.1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ  

Používaná zkratka: 

OSV 
Integrováno 

Tématické okruhy 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

O
so

b
n

o
st

n
í 

ro
zv

o
j 

1. Rozvoj schopností poznávání 

 

Prv 

VV 

PČ 

HV 

TV 

ČJ 

HV 

TV 

M 

AJ 

Prv 

M 

AJ 

Vl 

IT 

AJ 

M 

Př 

2. Sebepoznávání a sebepojetí 

M 

VV 

TV 

M 

VV 

TV 

Prv 

PČ 

ČJ 

VL 

ČJ 

Vl 

TV 

3. Seberegulace a sebeorganizace 

M 

PČ 

TV 

M 
VV 

TV 
M 

Vl 

Př 

TV 

4. Psychohygiena TV TV  Př 
Př 

TV 

5. Kreativita 
PČ 

VV 

PČ 

VV 

 

HV 

PČ 

VV 

 

M, 

PČ 

VV 

ČJ 

PČ 

M 

VV 

S
o
ci

á
ln

í 
ro

zv
o
j 

6. Poznávání lidí Prv VV ČJ 
HV 

 

ČJ 

TV 

7. Mezilidské vztahy HV 

ČJ 

Prv 

TV 

Prv TV 
VV 

TV 

8. Komunikace 
Prv 

HV 

ČJ 

HV 

TV 

ČJ 

AJ 

TV 

ČJ 

AJ 

Př 

AJ 

Vl 

9. Kooperace a kompetice  HV TV 

ČJ 

VV 

TV 
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M
o
rá

ln
í 

ro
zv

o
j 10. Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 
PČ TV 

M 

TV 

M 

IT 
 

11. Hodnoty, postoje, praktická etika   TV ČJ HV 

3.5.2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

 

Používaná zkratka: 

VDO 
Integrováno 

Tématické okruhy 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

1. Občanská společnost a škola 

M 

Prv 

PČ 

VV 

M 

TV 
Prv Vl  

2. Občan, občanská společnost a stát   tv Vl 
Př 

Vl 

3. Formy participace občanů v politickém 

životě 
   Vl, Vl 

4. Principy demokracie jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 
   Vl,  

 

 

3.5.3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH  

 

Používaná zkratka: 

EGS 
Integrováno 

Tématické okruhy 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

1. Evropa a svět nás zajímá VV ČJ 

M 

AJ 

HV 

TV Vl 

2. Objevujeme Evropu a svět   ČJ 

AJ 

M 

HV 

IT 

AJ 

Vl 

HV 

3. Jsme Evropané   
ČJ 

Prv 
AJ 

AJ 

Vl 

HV 

 

3.5.4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA   

 

Používaná zkratka: 

MKV 
Integrováno 

Tématické okruhy 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

1. Kulturní diference  

ČJ 

Prv 

VV 

AJ 

ČJ 

AJ 

HV 

HV 
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2. Lidské vztahy 

Prv 

VV 

TV 

 ČJ 

ČJ 

Vl 

PČ 

TV 

Př 

PČ 

TV 

3. Etnický původ    
Vl 

PČ 
 

4. Multikulturalita   AJ AJ AJ 

5. Princip sociálního smíru a solidarity   
AJ 

 
AJ 

Vl 

TV 

 

 

3.5.5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA   

 

Používaná zkratka: 

EV 
Integrováno 

Tématické okruhy 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

1. Ekosystémy 
PČ 

VV 

Prv 

VV 

Prv 

VV 

Př 

Vl 

Př 

VV 

2. Základní podmínky života  
Prv 

PČŘ 
Prv Př 

Př 

VV 

3. Lidské aktivity, problémy životního 

prostředí 
Prv VV 

Prv 

 
Př 

M 

Př 

VV 

4. Vztah člověka k prostředí 
Prv 

TV 
ČJ 

M 

Prv 

PČ 

VV 

M 

Př 

PČ 

M 

Př 

PČ 

VV 

 

 

3.5.6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

 

Používaná zkratka: 

MV 
Integrováno 

Tématické okruhy 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

R
ec

ep
ti

v
n

í 
či

n
n

o
st

i 

1. Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
 M M ČJ 

M 

IT 

2. Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 
  ČJ 

ČJ 

IT 

ČJ 

M 

3. Stavba mediálních sdělení    VV 
ČJ 

VV 

4. Vnímání autora mediálních sdělení 
ČJ 

VV 
   

ČJ 

IT 

VV 

5. Fungování a vliv médií ve 

společnosti 
  ČJ 

IT 

TV 

ČJ 

HV 

VV 



  

 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CHARAKTERISTIKA ŠVP 
 Základní škola Lidečko, okres Vsetín  

 12  

P
ro

d
u

k
ti

v
n

í 

či
n

n
o

st
i 

 

6. Tvorba mediálního sdělení 

 

  ČJ 

ČJ 

IT 

Vl 

VV 

 

 

7. Práce v realizačním týmu 
 

   
PČ 

VV 

ČJ 

PČ 

 



  

 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ PLÁN 
 Základní škola Lidečko, okres Vsetín  

 13  

 

4. UČEBNÍ PLÁN 
 

4.1. Tabulace učebního plánu 
 

Vzdělávací 

oblast 

Vyučovací 

předmět 

Ročník 
Předměty 

celkem 
Z toho 

DČD* 
1. 2. 3.  4. 5. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

a literatura 
8 + 1 9 + 1 8 + 1 5+2 5+3 35 8 

Anglický 

jazyk 
- - 3 3 3 9 0 

 

Matematika a 

její aplikace 
 

Matematika 4 4+1 4+1 4 + 1 4 + 1 20 4 

 

Informační a 

komunikační 

technologie 
 

Informatika - - - 1 - 1 0 

Člověk a 

jeho svět 

Prvouka 2 2 3 - - 

12 

0 

Přírodověda - - - 1 1+1 1 

Vlastivěda - - - 2 1+1 1 

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 

12 

 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2  

Člověk a 

zdraví 
Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět 

práce 
Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5  

Celkem 20 22 25 25 26 118  

Z toho  

disponibilní časová dotace 
1 2 2 5 4   

 

 

*DČD – disponibilní časová dotace 
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4.2. Poznámky k učebnímu plánu 
 

◦ Vyučovací předmět Český jazyk je ve 2., 3., 4. a 5. ročníku posílen celkem o 8 hodin 

z volné disponibilní časové dotace.  

◦ Vyučovací předmět Matematika je ve 2., 3., 4. a 5. ročníku posílena celkem o 4 hodiny 

z volné disponibilní časové dotace. 

◦ Vyučovací předměty Přírodověda, Vlastivěda jsou na 1. stupni posíleny o 1 hodinu 

disponibilní časové dotace pro rozšiřující učivo a realizaci průřezových témat. 

◦ Posílení hodinové dotace v povinných předmětech je využito pro realizaci průřezových 

témat. 

◦ Ve všech ročnících je nad rámec učebního plánu zařazena jako nepovinný předmět výuka 

římskokatolického náboženství. 
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6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ  
 

6.1. Hodnocení žáků 

 

6.1.1. Pravidla pro hodnocení žáků  
 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává 

informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, co 

zvládnul, v čem se zlepšil a v čem má ještě rezervy. 

Hodnocení by mělo být především pozitivní a motivující. Je třeba brát zřetel na to, že 

nehodnotíme osobu žáka, ale konkrétní ověřované skutečnosti a je potřebné uplatňovat 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt a soustředit se na individuální pokrok každého žáka.  

Hodnocení v našem školním vzdělávacím programu chápeme jako prostředek 

motivace žáků a mělo by vést k vytváření kladného vztahu ke vzdělávání a k pochopení 

významu celoživotního vzdělávání pro rozvoj osobnosti a uplatnění v životě. Během školní 

docházky by měli žáci pochopit, že škola jim prostřednictvím vyučovacího procesu nabízí 

osvojení možností různých technik k získávání takových dovedností a kompetencí, které jim 

pomohou v jejich celoživotním vzdělávání. 

Nedílnou součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování. 

 

 

 

6.1.2. Zásady hodnocení žáků 

 
Hodnocení by se mělo soustředit na individuální pokrok žáka, naplnění předem 

stanovených požadavků a výukových cílů, nikoli na srovnávání žáka s jeho spolužáky. Žák je 

vždy předem seznámen, podle jakých kriterii bude hodnocen. Při hodnocení uplatňuje 

vyučující přiměřenou náročnost a pedagogický takt. 

 

Hodnocení musí být: 

• jednoznačné 

• srozumitelné 

• srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

• věcné 

• všestranné 

• zdůvodněné a doložitelné 

• odborně správné 

• Podmínky pro hodnocení: 

 

 

 

6.1.3. Způsoby hodnocení žáka 
 

Při běžném vyučovacím procesu používáme na naší škole hodnocení pomocí 

klasifikace v rozpětí známek 1 – 5. Známkou hodnotí vyučující písemné, ale i ústní projevy 

žáka. 

Další možností hodnocení: 

Slovní hodnocení provádí vyučující ústně i písemně, zejména při hodnocení skupinové 

práce, práce na projektech a společných činnostech žáků, které nelze hodnotit běžným 
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způsobem, tedy známkováním. Přesto je nutné, aby žáci věděli, že i tento způsob práce je 

postihnutelný, měřitelný a srovnavatelný nejen pro hodnocení učitelem, ale také pro 

hodnocení žáky a pro sebehodnocení. Na žádost zákonných zástupců, může být žákovi 

vystaveno i vysvědčení se slovním hodnocením. To se však týká jen žáků se specifickými 

poruchami učení. 

Průběžné hodnocení využívá vyučující denně v průběhu vyučování. Poskytuje tím 

žákovi okamžitou zpětnou vazbu o jeho snažení. Toto hodnocení je velmi důležité především 

při vyvozování nového učiva a při začátku jeho procvičování. Průběžné hodnocení je většinou 

ústní a nikam se nezaznamenává. Tento způsob hodnocení může být prováděn i pomocí 

motivačních razítek, zapsání pouhého počtu chyb, slovem, slovním pokynem apod. 

Významnou součástí hodnocení vývoje a výkonu žáka je i jeho sebehodnocení. Žák se 

prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu 

a vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl sebe a svoji práci poučeně a 

objektivně hodnotit. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. 

Další formou hodnocení žáka je výstupní hodnocení, jehož obsahem je vyjádření 

o možnostech žáka, o jeho nadání a předpokladech pro další vzdělávání, o chování v průběhu 

školní docházky a o dalších významných skutečnostech. Toto hodnocení vydává naše škola 

žákovi pátého ročníku na konci prvního pololetí, jestliže se hlásí ke vzdělávání na střední 

škole. 

 

 

 

6.1.4. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka 
 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává vyučující zejména tím, že v průběhu 

daného období zjišťuje úroveň dosažení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí 

prostřednictvím sledování kvality jeho výkonu a přípravy na vyučování, průběžným 

hodnocením a shrnujícím hodnocením po tématickém celku, analýzou výsledků různých 

činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými 

a zdravotnickými pracovníky apod. 

 

 kontrolní písemné práce 

 další zkoušky 

◦ ústní 

◦ písemné 

◦ grafické (výtvarné) 

◦ praktické 

◦ pohybové 

◦ didaktické testy 

 

Výstupy hodnocení 

 průběžné záznamy hodnocení z jednotlivých předmětů v žákovské knížce žáka 

 čtvrtletní hodnocení v žákovské knížce žáka 

 vysvědčení za I. a za II. pololetí školního roku  

 výstupní hodnocení 

 statistika klasifikace všech tříd ve všech předmětech v pololetí a na konci školního roku. 
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6.1.5. Kriteria hodnocení výsledků vzdělávání 
 

Kriteria hodnocení se odvíjejí od plnění klíčových kompetencí a očekávaných výstupů 

formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů a ve školním vzdělávacím 

programu. Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním 

plánu příslušného ročníku, včetně nepovinných předmětů. Klasifikační stupeň určí učitel 

příslušného předmětu, klasifikace předmětu nesouvisí s klasifikací chování. V předmětu, ve 

kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po 

vzájemné dohodě.  

 

 

Sledovaná kriteria 

 míra a kvalita osvojených vědomostí a dovedností, očekávaných kompetencí a cílů 

základního vzdělávání, 

 schopnost uplatňovat osvojené vědomosti a dovednosti při řešení teoretických i 

praktických úkolů, aplikovat je v širších souvislostech, 

 samostatnost a tvořivost 

 přesnost, ucelenost a trvalost osvojení nejzákladnějších poznatků při aplikaci intelektuální 

a motorické činnosti, 

 aktivita v přístupu k plnění školních povinností, zájem o ně, 

 zvládnutí základních komunikační prostředků - přesnost, výstižnost a odborná správnost 

ústního i písemného projevu 

 kvalita výsledků činností, včetně domácích úkolů a domácí přípravy, 

 osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

 

 

6.1.6. Stupně hodnocení výsledků vzdělávání 
 

Žákovy výkony jsou hodnoceny komplexně, v souladu se specifikací předmětu. 

 

Stupeň 1 

 Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových kompetencí 

a cílů základního vzdělávání (dále jen stanovených výstupů) rychle, v určeném nebo 

kratším čase, s výrazným podílem samostatné a tvořivé práce jen s minimální pomocí 

učitele. Jeho ústní projev je samostatný, přesný a výstižný.  Výsledky jeho činnosti jsou 

kvalitní, pouze s nepodstatnými nedostatky. Projevuje výrazný zájem o výuku 

a o pozitivní rozvíjení své osobnosti, řádně se na výuku připravuje a vzorně plní zadané 

úkoly, při výuce je aktivní a plně využívá svých schopností, možností a rezerv. 

 

Stupeň 2 

 Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. 

Je schopen samostatně a tvořivě pracovat. Ústní a písemný projev má menší nepřesnosti 

ve správnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti je bez podstatných nedostatků. 

Projevuje zřetelně zájem o výuku a plnění zadaných úkolů vykazují drobné nedostatky, 

při výuce se snaží plně využívat svých schopností, možností a rezerv, ale jeho aktivita 

nemá trvalý charakter. 
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Stupeň 3 

 Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí 

učitele, samostatné práce je schopen jen částečně. V ústním i písemném projevu se 

objevují nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, ale celkový výsledek je stále 

ještě v souladu s očekávanými výsledky. Projevuje částečně zájem o výuku a rozvíjení své 

osobnosti, jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často vykazují výraznější 

nedostatky, svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen částečně 

a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu. 

 

Stupeň 4 

 Žák dosahuje s obtížemi a výraznou pomocí učitele, a za mnohem delší, než určený čas, 

jen některých stanovených výstupů. Závažné nedostatky a chyby dokáže v určité míře 

s pomocí opravit, ale často nepřesně. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 

myšlení není tvořivé.  Samostatné práce není téměř schopen, projevuje malý zájem 

o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje výrazné 

nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen velmi málo, spíše 

ojediněle, a nejeví téměř žádnou snahu tento stav zlepšit. V předmětech s převahou 

výchovného zaměření žák neprojevuje téměř žádnou snahu, není aktivní, nerozvíjí 

dovednosti a to ani s pomocí vyučujícího. 

 

Stupeň 5 

 Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, než 

určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele, samostatné práce není 

schopen. V ústním a písemném projevu má podstatné nedostatky, nevyjadřuje se 

srozumitelně. O výuku a rozvíjení své osobnost neprojevuje zájem, na výuku 

se nepřipravuje, své schopnosti, možnosti a rezervy při výuce nevyužívá. Je pasivní 

a neprojevuje snahu zlepšit tento stav  

 

 

 

6.1.7. Celkové hodnocení výsledků vzdělávání 

 
Celkové hodnocení výsledků vzdělávání se na vysvědčení vyjadřuje těmito stupni:  

 prospěl s vyznamenáním  

 prospěl, 

 neprospěl, 

 nehodnocen  

 

Žák je hodnocen stupněm: 

 „prospěl(a) s vyznamenáním“, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při 

celkové klasifikaci stupněm horším než „2 - chvalitebný“, průměr z povinných předmětů 

nemá horší než 1,50 a jeho chování je „velmi dobré“;  

 „prospěl(a)“, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci 

stupněm „5 - nedostatečný“;  

 „neprospěl(a)“, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci 

stupněm „5 - nedostatečný“, 

 „nehodnocen(a)“, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 
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6.1.8. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na základě závěrů poradenského 

pracoviště vypracovány individuální vzdělávací programy s plným respektováním jejich 

vzdělávacích potřeb. Diagnostikována odchylka je všemi vyučujícími respektována a je k ní 

přihlédnuto při hodnocení a klasifikaci. Žáci mohou být na vysvědčení hodnoceni slovně nebo 

kombinací slovního hodnocení a hodnocení klasifikačním stupněm v případě doporučení 

školského zařízení a na základě žádosti zákonných zástupců. Tato žádost musí být podána 

nejpozději v prvním měsíci každého pololetí. 

Při použití slovního hodnocení vychází vyučující z kritéria uvedených v klasifikačních 

stupních. Slovní hodnocení je vypracováno jednoduchou srozumitelnou a přesnou formou 

s ohledem na psychologické zákonitosti. Hlavní důraz je kladen na úroveň osvojení 

očekávaných výstupů školního vzdělávacího programu. Přednost je před použitím slovního 

hodnocení výsledků vzdělávání kladena na pozitiva výkonu žáka. 

 

 

Sledované jevy při použití slovního hodnocení 

 Chování při učení obecně:  

• chápání, pozorování, porovnávání, zapamatování si, schopnost abstrakce, kombinování, 

jazykové vyjadřování, reproduktivní a tvořivé myšlení (řešení problémů), schopnost 

přenášení poznatků do nové situace. 

 Připravenost k učení:  

• postoj ke školní práci, postoj k práci obecně, schopnost snášet pracovní zátěž, výdrž, 

zvláštní zájmy. 

 Individuální a sociální chování:  

• převládající nálada, citový život, hodnotové postoje, schopnost kontaktu, chování ve 

skupině. 

 Zvláštnosti ve vztahu ke škole:  

• ztížené podmínky – nedávná změna školy, vyučujícího, nepravidelná výuka. 

 Tělesné a zdravotní zvláštnosti:  

• pokud mohou být významné pro úspěch ve škole. 

 

 

 

6.1.9. Hodnocení při plnění povinné školní docházky v zahraničí  
 

Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, a koná zkoušku ve 

spádové škole, koná ji: 

 ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 

stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

 ve 4. a 5. ročníku ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České 

republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. 

 

Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitelka zkoušející školy v souladu se 

školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem 

zkoušky seznámí ředitelka zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného 

zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky. 
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Zkoušku, která je komisionální, lze konat za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Komisi jmenuje ředitelka 

zkoušející školy. 

 

 

 

6.1.10. Kriteria hodnocení chování a výchovná opatření 
 

Chování žáka se hodnotí nejen ve škole ale i na akcích pořádaný školou. Kritériem pro 

hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád) a obecných norem chování. 

Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitelka po projednání s ostatními vyučujícími 

v pedagogické radě. Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti 

žáka. 

Hodnotí se především pozitivně, udělením různých forem pochval. Třídní učitel nebo 

ředitel školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev 

lidskosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou 

úspěšnou práci pochvalu. Tyto pochvaly se zaznamenávají do katalogových listů, na 

vysvědčení a oznamují se zákonným zástupcům. 

Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti 

školnímu řádu, nerespektování pravidla společenského soužití nebo porušování právních 

norem. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování.  

Mezi závažné přestupky patří: 

Šikanování, záškoláctví, krádeže, užívání nebo distribuce drog, fyzické násilí a další 

porušování školního řádu a udály se ve škole nebo na akcích pořádaných školou a úmyslné 

fyzické či ústní útoky vůči pracovníkům školy. 

 

Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: 

 napomenutí třídního učitele, 

 důtka třídního učitele, 

 důtka ředitele školy. 

 

Kriteria pro klasifikaci chování 

 

Stupeň 1 

 Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. 

Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy. Méně závažných přestupků se dopouští 

ojediněle. 

 

Stupeň 2 

 Chování žáka je v podstatě v souladu s obsahem školního řádu a obecných norem chování. 

Žák se dopustí závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných 

přestupků, zpravidla po udělení důtky ředitele školy, a narušuje činnost kolektivu. Žák je 

však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

 

Stupeň 3 

 Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Žák se dopustí závažného 

přestupku proti ustanovení školního řádu nebo obecných norem chování nebo se 

opakovaně dopouští závažných přestupků přes důtku ředitele školy nebo po udělení stupně 

2 z chování takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních 

žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu. 
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6.1.11. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 
Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, kterým se posiluje sebeúcta a 

sebevědomí žáků. Při školní práci je žák veden k tomu, aby se vyjádřil ke svým výkonům a 

výsledkům. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení, protože známky 

nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

 co se mu daří, 

 co mu ještě nejde, 

 jak bude pokračovat dál. 

 

 

Podrobná pravidla a kriteria pro hodnocení žáků vymezují Pravidla pro hodnocení 

vzdělávání žáků, která vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 
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