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2. Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy
Škola poskytuje úplné předškolní, základní a zájmové vzdělávání. Jsme úplnou školou
s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v Ostravě – Hrabůvce.
Škola vzdělává průměrně 325 žáků, průměrná naplněnost tříd je 22 žáků. Výuka probíhá od 1. do
9. ročníku v jedné nebo ve dvou paralelních třídách.
Naše příspěvková organizace sdružuje základní školu, školní družinu, jídelnu základní školy,
mateřskou školu s jídelnou zařazené do rejstříku škol, předškolních zařízení a školských zařízení.
Součástí příspěvkové organizace jsou i další provozy, jejichž činnost také souvisí s výchovou
a vzděláváním žáků. Jedná se o plaveckou učebnu, plaveckou školu a středisko dopravní výchovy, které
zajišťují výuku žáků v rámci celého obvodu Ostrava – Jih.

Vybavení školy
Objekt školy je po celkové revitalizaci, která byla dokončena v druhém pololetí školního roku
2013-14. Tvoří ho tři učební pavilony, jeden pavilon je vyhrazen pro kanceláře a odborné učebny, jeden
pavilon je tělovýchovný. Budovy jednotlivých pavilonů jsou propojeny oboustranně zasklenou chodbou,
která vytváří jejich komunikační kostru. Součástí příspěvkové organizace jsou i samostatné budovy
školní jídelny, školní družiny (dále ŠD), mateřské školy, plavecké učebny (bazénu).
Mateřskou školu tvoří dvě dvoupodlažní budovy, ve kterých je umístěno 5 tříd, tělocvična,
kuchyně a prádelna.
Budova plavecké učebny (bazénu) je dvoupodlažní a je rozdělena do tří částí – vstup v rámci
spojovací chodby mezi školou a bazénem, provozní budova v 1. podlaží se šatnami, sprchami,
technologickým zázemím a vlastní hala bazénu.
Budova školní družiny je dvoupodlažní a je rozdělena do dvou částí – vstupní prostor se šatnami
dětí ŠD a školní jídelnou, v 1. podlaží jsou učebny, herny a relaxační místnost.
V budově školy je 20 tříd a odborné učebny – fyzika, chemie, dílny, výtvarná výchova,
dramatická místnost, počítačová učebna a 2 multimediální učebny. Pedagogy a správními zaměstnanci
školy byly vybudovány poloodborné učebny pro výuku hudební výchovy, přírodopisu, cizího jazyka a
dějepisu. Na každém podlaží školního pavilonu se nachází jeden kabinet pro 2 – 3 pedagogy.
K pohybovým aktivitám žáci využívají travnaté hřiště na kopanou, doskočiště, vržiště a krátkou
běžeckou dráhu, dvě asfaltová hřiště, travnatý pozemek, dětské dopravní hřiště a zelenou učebnu. Celý
tento areál využívají jak žáci školy, tak děti ze školní družiny.
Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a
učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Škola má bezbariérový přístup.
V době volna a přestávek žáci mohou využívat volné prostory mezi jednotlivými pavilony školy. Je jim k
dispozici i školní obchod a občerstvovací automaty.
Všichni vyučující mají své kabinety i třídy vybavené počítači, které jsou zapojené do počítačové
sítě a mají připojení k internetu.
Velká pozornost je věnována integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Žákům
se specifickými poruchami učení v době mimo vyučování poskytují dvě vyučující reedukační péči podle
individuálních vzdělávacích programů integrovaného žáka. V hodinách pracují vyučující s žáky se
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specifickými poruchami učení a chování podle metodických pokynů a doporučení pedagogickopsychologických poraden.

Charakteristika pedagogického sboru
V příspěvkové organizaci působí celkem 74 zaměstnanců. Pedagogický sbor má 26 členů,
tj. 21 učitelů, 2 asistentky pedagoga 3 vychovatelky ŠD + 1 asistentka pedagoga působí současně jako
vychovatelka v ŠD a rodilého mluvčího, který vede výuku ve vybraných hodinách anglického jazyka.
Ve škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence, specialista pro ekologickou
výchovu a ICT metodik. Žákům je nabídnuto mnoho volitelných předmětů a řada kroužků zaměřených
na aktivní využití volného času žáků.
Největší podíl na vzdělávání pedagogických pracovníků má rozvoj znalostí v oblasti výpočetní
techniky, modernizace výukových programů a tvorby výukových materiálů. Pedagogičtí zaměstnanci se
každoročně účastní různých vzdělávacívh doplňkových aktivit, které jsou pořádány zejména
vzdělávacími středisky KVIC a NIDV.

Charakteristika žáků
Převážná většina žáků jsou děti z přilehlého sídliště. V posledních letech vzděláváme i děti cizích
státních příslušníků. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se speciálními poruchami učení a chování.
Rodiče i děti mají možnost využívat individuální konzultace k profesní orientaci s výchovnou poradkyní.
Mezi častěji řešené kázeňské problémy patří ubližování spolužákům, vulgární chování ke spolužákům a
vyučujícím, neomluvená absence, ničení školního majetku. Do školy pravidelně dochází dle požadavků
školy sociální pracovnice Krizového centra.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Naše škola se zapojila od září 2014 do projektu Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě
digitálního vzdělávání. Cílem projektu je implementace ICT do výuky základních a středních škol a
zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve
vzdělávacím procesu jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Dalším cílem je zvýšení kompetencí řídících
pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy,
plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21.
Dalším projektem od 1. září 2011 byl projekt EU Peníze do škol. Díky tomuto projektu získala
škola finanční prostředky (celkem 1 701 236,00 Kč), které budou využity zejména na modernizaci výuky,
tvorbu digitálních učebních materiálů a vzdělávání pedagogů v oblasti informačních techologií.
Dalším projektem probíhajícím od září 2014 jsou Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve
světě digitálního vzdělávání. Cílem projektu je implementace ICT do výuky základních a středních škol
a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve
vzdělávacím procesu jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Dalším cílem je zvýšení kompetencí řídících
pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování ICT rozvoje školy,
plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21.
Od 1. června 2009 byla naše škola zapojena do projektu Synergie. Tento projekt, který byl
ukončen k 31. 5. 2012 a byl realizován Ostravskou univerzitou v rámci Operačního programu Vzdělávání
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pro konkurenceschopnost. Jeho hlavním cílem bylo posílení úrovně spolupráce vysokých, středních
a základních škol v rámci praktické přípravy budoucích učitelů prostřednictvím cílené přípravy cvičných
pedagogů, zaměřené na tvorbu a vyhodnocování systému zajišťování kvality, vycházející z požadavků
reálné pedagogické praxe a poptávky pracovního trhu.
Ve školním roce jsou pořádány akce pro žáky ve spolupráci s agenturami Vita, Telepace, Adra,
s Fondem ohrožených dětí, Městskou policií Ostrava-Hrabůvka, Policií ČR.
Žáci se zapojují do různých soutěží, pořádáme projektové dny - Den jazyků, Vánoce, Den Země,
Den zdraví, každoročně den věnovaný tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Škola je
zapojena do několika dlouhodobých projektů UNESCO – Udržitelné zdroje energie, do projektu
M.R.K.E.V. Rovněž je u žáků podporována konzumace ovoce a zeleniny prostřednictvím projektu Ovoce
do škol. V rámci výuky jsou realizovány výukové programy organizace VITA a projekty nadace
TEREZA, celá škola je členem sdružení KEV. Na škole probíhají celorepublikové semináře zaměřené
na výuku dopravní výchovy na základní škole. Škola sponzoruje klokanici Albertku v Ostravské ZOO.
U příležitosti zahájení dekády OSN „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ jsme získali titul Škola
udržitelného rozvoje 1. stupně.
Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí,
ozdravné pobyty, lyžařské kurzy atd.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné
dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek (žáci mohou být přítomni při
jednání rodičů a učitele), v době akcí pro veřejnost (škola pořádá Den otevřených dveří s dílnami pro
děti i rodiče, besídky ke Dni matek, na Velikonoce a Vánoce, vánoční třídní schůzky atd.). Rodiče jsou
o činnosti školy a o průběžné klasifikaci žáků v daném pololetí informováni prostřednictvím webových
stránek školy a webové aplikace Bakaláři.
Při škole působí spolek Kučerka, které zahájilo svou činnost v listopadu roku 1998 na základě
řádné registrace u MV ČR (dne 9. 11. 1998) a Osvědčení o registraci na Finančním úřadě Ostrava II (dne
17. 2. 1999). Od počátku samotného založení tohoto občanského sdružení se odvíjí velmi dobrá
spolupráce s vedením školy. Výbor SRPŠ spolu s třídními důvěrníky a zástupci vedení školy se
pravidelně schází na pracovních schůzkách. Spolupráce s rodiči nespočívá jen v zajišťování akcí, ale
rovněž se podílejí na poskytnutí finanční dotace pro materiální zlepšení výuky a výchovy dětí. Potěšující
je zjištění, že se stále širší rodičovská veřejnost zajímá o dění ve škole.
Od prosince 2005 uskutečňuje na škole svou činnost také Školská rada, která je v současné době
tvořena 3 členy. V této radě jsou rovnměrně jedním členem zastoupeny obec, pedagogičtí pracovníci
a rodiče žáků. Na svých schůzkách projednala a schválila jednací řád, složení Školské rady, seznámila
se se základními dokumenty ZŠ a schválila Školní řád.
Velmi dobrá spolupráce je s Pedagogickou fakultou Ostravské university. Studenti absolvují
náslechové hodiny i asistentskou praxi na 1. i 2. stupni. Pravidelná praxe je uskutečňována u dvou
vyučujících v matematice. Spolupráce je velmi kladně hodnocena ze strany metodiků pedagogické
fakulty.
Škola úzce spolupracuje s obcí, s ekologickou společností Vita, nadacemi Telepace, Adra,
s Krizovým centrem pro děti a rodinu, Městskou policií Ostrava-Hrabůvka, s jazykovou agenturou
HELLO, ObKS v Ostravě-Hrabůvce, ZUŠ V. Petrželky.
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Škola organizuje nebo se účastní řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost (Školní
fotbalová liga a soutěž McDonald Cup, školní florbalové turnaje, Mikulšskou laťku, Dny otevřených
dveří na SDV, Den mobility, soutěže ve sběru PET lahví, víček z PET lahví a starého papíru, výstava
výtvarných prací žáků v ObKS K - TRIO, školní večírek pro rodiče atd.).
Přínosná je i úzká spolupráce s knihovnou ObKS Ostrava – Hrabůvka, PPP Kpt. Vajdy v Ostravě
– Zábřehu, s Centrem primární prevence RENARKON, Lesní školou v Bělském lese.

Výuka v odpoledních hodinách
Při odpoledním vyučování mohou být dvě po sobě následující vyučovací hodiny téhož předmětu
vyučovány blokovou výukou, tj. 90 minut bez přestávky. S tímto budou žáci i zákonní zástupci
seznámeni na začátku školního roku.
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Zaměření naší školy

RADOST
R

ROZUM
-

A

naučíme žáky získávat informace z různých zdrojů, orientovat se v nich
a dále je využívat v životě nebo dlouhodobém vzdělávání
budeme podporovat rozvíjení jazykových schopností našich žáků

AKTIVITA

- povedeme žáky k aktivnímu přístupu a práci nejen v hodinách,
ale i v mimoškolních aktivitách a při spolupráci se širokou veřejností

D

DOVEDNOSTI

- naší žáci získají takové dovednosti, které budou dobře uplatnitelné
v každodenním životě

O OCHRANA
- naši žáci si budou vážit přírodního bohatství Země a budou ho chránit
- vysvětlíme žákům škodlivost a nebezpečí návykových látek a různých
projevů nesnášenlivostí k jiným lidem

S

SPOLUPRÁCE

- budeme u žáků rozvíjet schopnost spolupracovat v týmu a za výsledky
společné práce nést zodpovědnost
- mezi našimi žáky bude vládnout dobrá nálada, optimismus a škola bude
místem, kde žáci zažijí pocit úspěchu a radosti z něj

T

TVOŘIVOST

- zavedeme do výuky efektivní metody a alternativní způsoby vyučování,
které budou podporovat nejen aktivitu, ale zejména tvořivost žáků
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3. Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy, metody a formy práce, příležitosti
a aktivity všech vyučujících daného předmětu, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
žáků, které jim mají pomáhat při získávání základů všeobecného vzdělávání. Jsou formulovány z pozice
učitele a uplatňovány všemi.

Kompetence k učení - motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání
Učitel:
- klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací
- postupuje od známého k novému (využívá a staví na zkušenosti žáků), zadává netradiční domácí
úkoly, propojuje jednotlivé předměty a využívá jejich znalostí
- zařazuje do výuky soutěže, hry, olympiády, srovnávací testy
- zadává společné projekty, tím vede žáky k učení se samostatnosti a spolupráci
- vede žáky k sebehodnocení
- individuálním přístupem dává žákům možnost zažít úspěch, podněcuje tvořivost, aktivitu
a samostatnost
- využívá výukové programy ve školní PC učebně, zařazuje exkurze

Kompetence k řešení problému – vést k tvořivému myšlení a logické úvaze
Učitel:
- do výuky zařazuje takové problémové úlohy, aby žáci samostatně hledali jejich různá řešení a svá
stanoviska si dokázali obhájit
- vede žáky k aktivnímu přístupu k práci (sám je osobním příkladem), zpracovávání a třídění
informací získaných na různých úrovních (práce s internetem, tiskem, literaturou)
- společně s žáky pracuje na projektech a má možnost své názory a postřehy zveřejnit na www
stránkách školy v podobě příspěvků k jednotlivým akcím prostřednictvím článků případně jejich
komentářů
- dává žákům možnost účastnit se soutěží na úrovni třídní, školní, obvodní, městské a krajské

Klíčová kompetence komunikativní – vést k všestranné komunikaci
Učitel:
- vlastním příkladem vede žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými
- upozorňuje a učí žáky dodržovat základní pravidla diskuse, respektovat se a naslouchat si, umět
přijmout názor druhého
- zařazuje práci ve dvojicích a skupinách, kde je nutná spolupráce a domluva
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Klíčové kompetence sociální a personální – rozvíjet schopnosti spolupracovat
a respektovat druhé
Učitel:
- vede žáky k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení, aby dokázali pochválit a pochopit druhé,
naslouchat názorům druhých, vyhodnotit je a respektovat
- dává prostor k tomu, aby si žáci vytvářeli pravidla třídy a pak je dodržovali
- nabízí se školou širokou škálu aktivit na podporu všestranného rozvoje (ve sportovní, divadelní,
pěvecké oblasti)
- podporuje přátelské vztahy ve třídě a mezi třídami (projektové dny, besídky, výlety, zotavovací
akce, lyžařský výcvikový kurz, tábor, spolupráce s mateřskými školami)
- zařazuje skupinovou práci, aby se žáci naučili kooperaci a práci v týmu

Kompetence občanské – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti
Učitel:
- vede žáky k vědomí si svých práv, ale i povinností (dodržuje a respektuje školní řád)
- organizuje kulturní a společenské akce (kino, divadlo, výstavy, koncerty)
- seznamuje žáky se společenskými normami a chová se v souladu s nimi
- vede k respektování a ochraně našeho kulturního a historického dědictví
- připravuje žáky na jednání v mimořádných situacích (poplach, evakuace)

Kompetence pracovní – pěstovat pozitivní vztah k práci a mít radost z ní
Učitel:
- motivuje žáky k vlastní pracovitosti a k respektování a uvědomění si významu práce druhých
- při práci, pokusech i ostatních aktivitách upozorňuje žáky, aby dbali na bezpečnost nejen svou,
ale i ostatních a na hygienu práce a v rámci svých možností dokázali zorganizovat své pracovní
místo a následně pracovní postup (práce v dílnách, laboratorní pokusy, vaření, příprava nářadí)
- využívá možností exkurzí, besed vzhledem k výběru budoucího povolání
- nabídkou a výběrem volitelných předmětů pomáhá v profesní orientaci
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4. Zabezpečení výuky žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
A žáci se zdravotním postižením – vývojové poruchy učení, aspergerův syndrom
Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme s písemným
souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra. Pro žáky s aspergerovým syndromem je naší snahou zajistit pro ně asistenta
pedagoga. Na základě vyšetření a doporučení poradny nebo centra, kdy je poradnou nebo centrem
diagnostikována vývojová porucha učení, aspergerův syndrom a vydán odborný posudek, jsou pak děti
s vývojovou poruchou učení zařazovány se souhlasem zákonného zástupce do reedukační péče, dětem
s aspergerovým syndromem zajišťujeme se souhlasem zákonného zástupce asistentku pedagoga. S dětmi
pracují odborně vyškolené vyučující, asistentka pedagoga. U žáků s vývojovou poruchou učení probíhá
každý týden jedna vyučovací hodina pravidelné nápravy se souhlasem a za spolupráce zákonných
zástupců. U žáků s aspergerovým syndromem pracuje se souhlasem zákonných zástupců žáka podle
podpůrných opatření SPC s žákem asistentka pedagoga. Žáci s vývojovou poruchou učení pracují
s vyučující ve skupinkách. Všichni žáci mají vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se
s žákem v průběhu školního roku pracuje. (V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP nebo
SPC, jméno konzultanta, na co se konkrétně zaměříme, kompenzační a didaktické pomůcky, speciální
učebnice, výukové programy, které se budou při nápravě používat, termín reedukační péče, jméno
vyučující, která bude s dítětem pracovat…) S individuálním vzdělávacím plánem jsou seznámeni také
všichni vyučující žáka, kteří volí v rámci vyučovacího procesu k žákovi vhodné metody a formy práce:
u samostatných úkolů individuální přístup, zkrácení, klasifikace jen určité části, jen toho, co žák napsal,
hodnotí chyby z neznalosti, ne z nepozornosti; vhodnou motivaci žáka. Vyučující jsou seznámeni
s metodami práce se žáky s vývojovými poruchami učení nebo chování, s aspergerovým syndromem. Při
klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Na žádost rodičů je možno
hodnotit tyto žáky slovně. Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a také s odborníky
jiných resortů. Podporuje nadání a talent žáků pomocí nabídky volnočasových aktivit.

B žáci se zdravotním znevýhodněním – lehčí zdravotní poruchy vedoucí
k poruchám učení a chování
Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme s písemným
souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického
centra. Na základě vyšetření, kdy je poradnou nebo centrem diagnostikována vývojová porucha učení
nebo chování a kdy zprávu z tohoto vyšetření rodič škole poskytne, jsou vyučující tohoto žáka
s ní seznámeni a dle zprávy k žákovi přistupují ve vyučovacím procesu i mimo něj. Žáci s poruchou
chování jsou většinou hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé
normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vyučující jsou
seznámeni s metodami práce se žáky s vývojovými poruchami učení nebo chování. Volí v rámci
vyučovacího procesu k žákovi vhodné metody a formy práce: u samostatných úkolů individuální přístup,
zkrácení, klasifikace jen určité části, jen toho, co žák napsal, hodnotí chyby z neznalosti,
ne z nepozornosti; vhodnou motivaci žáka. Umožní jim používat kompenzační a didaktické pomůcky.
Při klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Na žádost rodičů
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je možno hodnotit tyto žáky slovně. 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. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve
třídě i mimo vyučování. Možnost zavést systém pochval a trestů. Škola spolupracuje se školskými
poradenskými zařízeními a i s odborníky jiných resortů. Podporuje nadání a talent žáků pomocí nabídky
volnočasových aktivit.

C žáci se sociálním znevýhodněním
Jedná se o žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožené sociálně
patologickými jevy; z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného.
Rodičům těchto žáků je doporučeno vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně nebo
ve speciálně pedagogickém centru, případně návštěva Renarkonu – centra primární prevence. U žáků
z prostředí jazykově odlišného je nutné věnovat pozornost osvojení českého jazyka, seznámení s českým
prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Ovšem také je třeba zajistit těmto žákům vzdělávání
v jazyce příslušné národnostní menšiny a umožnit jim s použitím materiálů o historii, kultuře a tradicích
jejich národnosti získávat informace, které jim umožní vybírat si prvky pro budování své vlastní identity.
Pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je důležité, aby učitel dobře znal své žáky i jejich
rodinné prostředí. Ve třídě i ve škole pak vytváří příznivé společenské klíma, ve vyučovacím procesu i
mimo něj volí vhodné metody a formy práce: individuální přístup, nabídka doučování v předmětu, kde
je to pro žáka přínosné. Třídní učitel spolupracuje s rodiči při úpravě denního režimu dítěte, učitel i rodiče
se snaží zabezpečit jednotné působené na dítě. Důležité je zvolit k žákovi správný přístup, motivovat ho
ve vyučovacím procesu, motivovat jej pro volbu správného kamaráda. Mít na zřeteli zájmy, zkušenosti
a potřeby žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí, rozvíjet jejich talent a nadání i pomocí
nabídky volnočasových aktivit. Důležitá je komunikace s těmito žáky a zpětná vazba. Škola spolupracuje
se sociálními pracovníky, etopedem, speciálním pedagogem, psychologem i s jinými odborníky.

D zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Naše škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je připravena jim poskytnou
oporu v začlenění do výchovně vzdělávacího procesu. Vzdělávání těchto žáků uskutečňujeme formou
individuální integrace do běžných tříd, na naší škole působí také asistenti pedagoga (AP). Úzce
spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ): pedagogicko-psychologickou poradnou
(PPP) a speciálně pedagogickým centrem (SPC). Činnost ŠPZ koordinuje výchovný poradce, konzultuje
s odborníky závěry vyšetření, pořádá návštěvy speciálních pedagogů a psychologů na naší škole.
Dítě, žák, studen se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba, která k naplnění svých
vzdělávacích možností nebo k uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje
poskytnutí prvního až pátého stupně podpůrných opatření (PO). Tito žáci mají právo na bezplatné
poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Strana 13 (celkem 64)

Podpůrná opatření 1. stupně realizuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení
(ŠPZ). Žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami je vytvořen plán pedagogické podpory žáka
(PLPP). Na tvorbě PLPP se podílí ve spolupráci s výchovným poradcem buď třídní učitel, nebo třídní
učitel ve spolupráci s vyučujícími jiných předmětů, pokud to charakter obtíží žáka vyžaduje. S tímto
plánem je prokazatelně seznámen žák, jeho zákonný zástupce a všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se
podílejí na provádění PLPP. Třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně plán
pedagogické podpory žáka vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících, kdy bylo zahájeno poskytování
podpůrných opatření na základě PLPP, třídní učitel a výchovný poradce zhodnotí, zda tato podpůrná
opatření vedou k naplnění stanovených cílů. V případě, že se provedená opatření jeví jako dostačující,
pedagogičtí pracovníci pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka. Pokud se opatření jeví
jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka diagnostiku ve školském
poradenském zařízení (ŠPZ). Plán pedagogické podpory slouží školskému poradenskému zařízení jako
podklad k vyšetření a pro další práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podle doporučení ŠPZ ke vzdělávání žáka a určení podpůrných opatření 2. – 5. stupně vypracuje
škola Individuální vzdělávací plán (IVP), v jehož rámci je možno (u žáků s přiznaným podpůrným
opatřením od 3. stupně PO) upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací
obsah (tzn., že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími
obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru nahradit obsahem jiného vzdělávacího
oboru). Na vypracování IVP se podílí třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími daných předmětů,
podklady kontroluje a konzultuje se ŠPZ výchovný poradce. S IVP jsou seznámeni všichni vyučující,
žák a zákonný zástupce žáka, který stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu.
Poskytování podpůrných opatření je průběžně vyhodnocováno, IVP může být průběžně aktualizován v
souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Vzděláváme převážně žáky s druhým a třetím
stupněm PO.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami využíváme podle
doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory především:
metody výuky a pedagogické postupy respektující potřeby žáka se SVP
organizace výuky v zájmu úspěšného vzdělávání žáka s přiznanými PO
respektování pracovního tempa žáka
hodnocení žáka v kontextu jeho individuálních možností
předměty speciální péče a pedagogické intervence se zaměřením na potřeby žáků se SVP, využití
kompenzačních pomůcek
Všechna podpůrná opatření, realizace IVP a podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými
opatřeními budou prováděny v souladu s RVP ZV.
Vyučující na naší škole věnují také zvýšenou pozornost žákům sociálně znevýhodněným. Naše
škola spolupracuje s odborem sociálně právní ochrany dětí ÚMOb Ostrava – Jih a jinými
zainteresovanými institucemi. Snažíme se o úzkou spolupráci s rodinou. Naše škola je zapojena do
projektu zajištění obědů zdarma dětem ze sociálně a finančně slabých rodin.
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5. 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 předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci
vyučování projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh
a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací
programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvizy, záhady, problémové úlohy) i
navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. Jsou jim zadávány úkoly navíc, náročnější samostatné
úkoly (referáty k probíranému učivu, četba literatury, zajímavosti ze světa techniky, přírodních věd,
kulturního dění…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin, patronátem nad slabším žákem. Jsou
připravováni na olympiády a soutěže, ve kterých reprezentují školu. Na žáky s hudebním nadáním klade
učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodný způsobem je zapojuje do
činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň atd. Žákům výtvarně
nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky. Žáci s hudebním i výtvarným nadáním
jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují hudební a výtvarné obory při základních
uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do
zájmových aktivit organizovaných školou nebo domy dětí a mládeže. Při samostatné výuce bývají
pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově
nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje
největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží v rámci školy i mimo ni, reprezentují
školu. Rodiče motivujeme pro podporu dítěte v daném oboru. Škola těmto žákům nabízí množství
volnočasových aktivit v oblasti jejich zájmu, zapojuje je do samostatných a rozsáhlejších prací a
projektů. Často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat
s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově,
vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není
výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný.
Se souhlasem rodičů na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny, speciálně
pedagogického centra je možné vzdělávat žáka podle individuálního vzdělávacího plánu.
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6. Průřezová témata
Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do běžné výuky. Některá z témat jsou
zařazena navíc i během čtyř projektových dnů ve školním roce. Jejich obsah je zaměřen na rodinu, učení,
zdraví a Zemi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osobnostní a sociální výchova – OSV
Výchova demokratického občana – VDO
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – EGS
Multikulturní výchova – MKV
Environmentální výchova – EV
Mediální výchova – MV

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické
okruhy
OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ
Rozvoj
schopností
poznávání
Sebepoznání a
sebepojetí

1. stupeň
1.

M
Pč
Aj

Psychohygiena

2.

3.

4.

5.

M
Prv
Tv
Pč
Aj

Aj
M
Prv
Vv

Aj
Hv
M
Pč
Inf
Pč

Aj
M
Inf

Aj

Aj
Pří
M
Aj
Čj

Prv

Seberegulace a M
sebeorganizace
Prv
Hv

2. stupeň

Vv

Tv

Prv

M
Aj
Pč
Aj

Aj
Vv
Pč

Tv

6.

7.

8.

9.

M
Vv
Ov
Př
Rj
Hv
Čj
Ov
Př

M
Vv

M
F
Ch
Vv

M
F
Ch
Rj

Tv
Hv
Čj
Pč

Pč
Čj
Vv
Hv

F
Pč
Př
Př
Rv

F
Pč
Př
Pč
Př

F
Pč
Př
Př
F
Pč

Pč
M
Hv
Vv
Tv
Čj
F
Pč
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Pč
F

Hv
Pč

Pč

Vv
M

M

Aj
Pč
Inf

ČJ
M
Hv
Vv
Pč
D

ČJ
M
Hv
Vv
Pč

Aj
Čj
M

Aj
Čj
M
Vv

Prv
Tv
Pč
Čj
Aj
Prv
Pč
Tv
Čj
Aj
Čj
Aj

Prv Čj
Čj
Aj

Čj

Čj

Př
Vv
Čj
Pč

Čj
Ov

Čj
Ov

Čj
Pč
Aj

Aj
Prv
Čj

Čj
Aj
Pč

Aj
Čj
Vl

Aj
Čj
Pč
Tv

Aj
Čj

Čj
Aj
Tv
Inf

Aj
Čj
M
Hv
F
Z
Rj

Aj
Vv
Hv
Čj
Tv
Aj
Čj
M
Hv
F
Pč
Rj

Aj
Čj
Vv
Tv

Čj
Pč
Aj

Aj
Hv
Čj
D
Tv
Aj
M
Hv
Čj
F
D
Z
Rj

Př
Čj
M
Pč
Ov
Aj
Vv
Čj
Tv

Kooperace a
kompetice

Čj
Tv
Aj

Čj
Aj

Čj
Aj
Pč
Vv
Hv

Čj
Aj
Vv

Čj
Aj

Čj
Aj
D
Pč
Rj

Čj
Aj
Vv
Pč
Rj

Čj
Aj
Pč
Z
Rj

MORÁLNÍ
ROZVOJ
Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti

Čj
Aj

Čj
Aj

Čj
Vv
Tv

Čj
Vv
M

Čj
Tv

M
F
Tv
Rj

M
F
Ch
Tv
Rj

Pč

Prv
Tv

M
F
Př
Inf
Rj
Tv
M
Inf

M
Př
Čj

M
Pč

Kreativita

SOCIÁLNÍ
ROZVOJ
Poznávání lidí

Mezilidské
vztahy

Komunikace

Hodnoty,
postoje,
praktická
etika

Vv
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Aj
Čj
M
Hv
F
Vv
Pč
Z
Rj
Čj
Aj
Pč
Rj

M
Čj
F
Ch
Tv
Rj
M
Čj
Pč
Hv
Z
D

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy

1. stupeň
1.

Občanská společnost a
škola

Občan, občanská
společnost a stát

Čj

2. stupeň

2.
Prv

3.
Vv
Čj
Prv

4.
M

Čj

Čj
Hv
Prv

Čj

Prv

5.

Čj

Formy participace
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
jako formy vlády a
způsobu rozhodování

Vl
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6.

7.

D

8.
Ov

9.
Hv
Čj

Ov
D
Z

Čj
D

Ov

D

Ov

Ov

D
Z

Z

Ov

Ov
Z
D

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás
zajímá

1. stupeň
1.
Prv
Aj

2.
Aj

2. stupeň

3.
Aj

4.
Aj

5.
Aj
Pč

6.
Aj
Hv
Čj
Př
Ov
Rj

Aj
Prv

Aj

Aj

Aj
Čj
Př
Rj

Vl

Vl

Př

Projektový den (M, F,
Ch, Př, Pří, Prv, Čj)

Objevujeme Evropu a
svět
Projektový den (M, F,
Ch, Př, Pří, Prv, Čj)
Jsme Evropané
Projektový den (M, F,
Ch, Př, Pří, Prv, Čj)
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7.
Aj
Čj
Z
Hv
Př
D
Rj
Aj
Z
Čj
Př
Rj
Př
D

8.
Aj
Čj
Z
Hv
Př
Rj
Aj
Z
Př
Vv
Rj
Př
Z

9.
Aj
Čj
Ov
D
Hv
Př
Rj
Aj
Z
Čj
Př
Rj
Př
D
Ov
Vv

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
1. stupeň

Tématické
okruhy

1.

2.

3.

2. stupeň

Kulturní
diference

Čj
Aj

Čj
Aj

Aj
Čj

4.
Aj
Čj

5.
Aj
Čj
Vl
Pří

6.
Aj
Čj
D

7.
Aj
D
Čj
Rj

Lidské vztahy

Čj

Čj
Prv

Čj
Prv

Čj
M

Čj
Pří

Čj
Z
Ov
D
Rj

Čj
Z
Ov
D

Etnický původ

Čj
Prv

Čj
Prv

Čj

Čj
Vl

Čj
Vl

Čj

Čj
Z
D

Multikulturalita

Čj

Čj

Čj
Aj

Čj
Aj

Čj
Aj

Čj
Aj

Čj

Čj
Prv

Čj
Prv

Čj
Vl

Čj

Čj

Čj
Aj
Hv
Ov
Vv
Rj
Čj
D

Projektový den

Princip
sociálního
smíru a
solidarity
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8.
Aj
Z
Čj
D
Ov
Př
Rj
Čj
Z
Ov
D
Př
Vv
Rj
Čj
D
Př
Rj
Čj
Aj
Ov
Hv
Rj

9.
Aj
Z
Čj
D
Ov
Rj

Čj
Ov

Čj
D

Čj
Z
Ov
D
Rj
Čj
D
Rj
Čj
Aj
Ov
Hv
Rj

5.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy

1. stupeň

2. stupeň

1.
Prv

2.
Vv
Prv

3.
Vv
Prv
Pč

4.
Pří

5.
Pč
Pří
Čj

6.
Vv
Př

Základní podmínky
života

Pč
Prv
Tv

Pč
Čj
Tv

Pč
Prv
Tv

Pč
Pří
Tv

Vv
Čj
Tv

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Prv
Čj
Tv

Tv

Prv
Tv

Vv
M
Pří
Tv

Vv
M
Pč
Pří
Tv

Vztah člověka
k prostředí

Čj
Vv
Tv

Čj
Vv
Prv
Tv

Čj
Tv
Prv
Tv

Čj
Pč
Tv
Tv

Čj
Pč
Vv
Tv
Vl
Tv

Ekosystémy

Projektový den
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7.

8.

Z
Vv
Př

Z
Př

Z
D
Pč
Př
Tv
Př
D
Pč
M
Tv

Z
D
Pč
Př
Tv
D
Př
Pč
M
Tv

Z
D
Př
Ch
Tv
Z
D
Př
Pč
Vv
Tv

Hv
Čj
Př
Tv

Ov
Hv
Př
Čj
Tv

Čj
Z
Hv
Př
Vv
Ch
Tv

9.
Aj
Vv
Př
D
Ov
Pč
Ch
Tv
D
Ov
Př
Vv
Pč
M
Ch
Tv
Hv
Čj
Vv
D
Př
Tv

6.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy

1. stupeň

2. stupeň

1.
Čj

2.
Čj

3.
Čj

4.
Čj

5.
Čj
M

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj
M

Stavba mediálních
sdělení

Čj
Vv

Čj

Rj

Vnímání autora
mediálních sdělení

Čj

Čj

Čj

Čj
Rj

Fungování a vliv médií
ve společnosti

Čj
M

Čj

Aj
Pč

Aj
Čj
Vv
Hv
Pč
Inf

Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu

Vv

Čj

Ov

Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

Vv

Vv
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6.
Čj
Př

Pč

Ov

7.
Čj
Z
Př

Ov

8.
D
Př
Ch
Čj
Rj
Ov
D
Čj
Rj
Čj

9.
Z
D
Čj
Př
Ch
Rj
D
Čj
Vv
Ov
Inf
Čj
D
Rj
Aj
Čj
Pč
D
Vv
Hv
Inf
Ov
Ov
D
Čj

7. Učební plán školy: 1. – 5. ročník, 6. – 9. ročník

Vzdělávací oblasti

Obor

Český jazyk
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Matematika
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět
Dějepis
Člověk a společnost
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Člověk a příroda
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Volitelné předměty

1. stupeň
celkem
z toho
1.-5. ročník disponibilní
(RVP)
hodiny
39
4
13
4
24
1
14

4

2. stupeň
celkem
z toho
6.-9. ročník disponibilní
(RVP)
hodiny
19
4
13
1
6
6
20
5
1

2
12

1

24

3

12

10

10

11

1

5

4

1
6
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Učební plán - 1. stupeň (dle předmětů)

Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Matematika
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Informatika
Celkem

ročník

ročník

ročník

ročník

ročník

Součet

Celkem
v oblasti

Disp.

1.r.
8
1
2
*
*
4
2
1
1
1
*
20

2.r.
9
1
2
*
*
5
2
1
1
1
*
22

3.r.
8
3
3
*
*
5
2
1
1
1
*
24

4.r.
7
4
*
2
1
5
2
1
2
1,5
0,5
26

5.r.
7
4
*
2
2
5
2
1
2
0,5
0,5
26

39
13
7
4
3
24
10
5
7
5
1
118

39
13

4
4

14

2

24
10

4
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12
5
1
118

14

Učební plán - 2. stupeň (dle předmětů)

předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Matematika
Informatika
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Rodinná výchova
Volitelné předměty
Celkem

ročník

ročník

ročník

ročník

Součet

Celkem
v oblasti

6.r.
5
4
1
5
1
2
*
2
1
2
1
1
2
1
2
*
*
30

7.r.
5
3
2
5
*
2
*
2
2
2
1
1
1
1
2
1
*
30

8.r.
4
3
2
5
*
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
*
31

9.r.
5
3
1
5
*
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
31

19
13
6
20
1
7
4
7
6
8
4
4
6
4
8
3
2
122

19
14
6
20
1

4
2
6
5

24

3

12

1
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Disp.

10
4

1

11

1

6
127

6
29

8. Hodnocení žáků
I. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé
předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně
správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského
poradenského zařízení.

1. Zásady a způsob hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků














Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost
a pedagogický takt vůči žákovi.
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat pro určitou indispozici.
Učitel posuzuje při celkové klasifikaci žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou
předmětu.
U žáka s prokazatelnou specifickou vývojovou poruchou učení postupuje učitel v souladu se
Zákonem č. 561/2004 Sb., § 16, v platném znění.
Stupněm 1 – 5 dle klasifikační stupnice je učitelem 1x za čtvrtletí (v předmětech s hodinovou
dotací 2 nebo 1 hodina týdně 1x za pololetí) hodnoceno plnění jednotlivých klíčových
kompetencí dle RVP jako celek v jednotlivých předmětech.
Žák 2. – 9. ročníku musí mít z předmětu s týdenní dotací 4 a více hodin alespoň 6 známek za
každé pololetí, z toho nejméně 2 z ústního zkoušení. V případě dlouhodobé nepřítomnosti
žáka se rozsah počtu známek přiměřeně upraví dle délky absence. Minimální počet známek
pro celkové hodnocení jsou 3, z nichž alespoň jedna je z ústního zkoušení.
Žák 2. – 9. ročníku musí mít z předmětu s týdenní dotací 2-3 hodiny alespoň 4 známky za
každé pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení. V případě dlouhodobé nepřítomnosti
žáka se rozsah počtu známek přiměřeně upraví dle délky absence. Minimální počet známek
pro celkové hodnocení jsou 2, z nichž alespoň jedna je z ústního zkoušení.
Žák 2. – 9. ročníku musí mít z předmětu s týdenní dotací 1-2 hodiny alespoň 2 známky za
každé pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení (kromě tělesné výchovy). Tento počet
je minimální pro objektivní hodnocení žáka.
Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice
povinou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka hodnotí podle § 15,
odst. 9, Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné
školní docházky, v platném znění.

Při hodnocení žáků učitel především sleduje:
1.

V jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky, dovednosti a zručnosti dané povahou jednotlivých
vyučovacích předmětů (jak pevně a trvale si osvojuje poznatky podstatné, důležité pro sledování
a pochopení dalšího učiva, jak rozumí učivu, jak chápe smysl a význam učiva v širších celcích)
a zda projevuje zájem o obohacování svých vědomostí a dovedností v některých předmětech
a oborech.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jak dovede žák používat získané vědomosti a dovednosti při řešení úkolů (slovních i písemných),
při řešení poznávacích a praktických situací a problémů, jak dovede osvojené a získané
vědomosti, dovednosti a postupy demonstrovat na příkladech a aplikovat v podmínkách běžného
života.
Jak žák ovládá základní komunikační prostředky, které mu umožňují užívat a uplatňovat získané
vědomosti a dorozumívat se ve škole i mimo školu (jak umí naslouchat, jak se umí srozumitelně,
souvisle a věcně vyjadřovat, klást otázky, formulovat své myšlenky, zapojovat se do rozhovoru),
na jaké úrovni je jeho písemný projev, jakou má slovní zásobu a jak s ní dovede pracovat
v jednotlivých předmětech, jak dovede vyprávět, sdělovat své zkušenosti, zážitky, vysvětlovat
své názory a pracovní postupy.
Jak se u žáka projevují rysy samostatného myšlení (jak chápe souvislosti věcí, faktů, jevů
a procesů, jak dovede třídit, rozlišovat podstatné od nepodstatného, hledat příčiny a následky, jak
dovede zdůvodňovat, vyvozovat jednoduché závěry a zobecnění), zda si tvoří o věcech a jevech
samostatný úsudek a zda dovede tento úsudek opřít o argumenty.
Jak ovládá důležité učební postupy a způsoby samostatné práce (jak dovede pracovat s učebnicí,
pracovními sešity a listy, tabulkami, slovníky, jak dovede vyhledávat informace v různých
zdrojích a jednoduchým způsobem je zpracovávat, zda a jak dovede zhotovovat různé nákresy,
schémata, grafy, přehledy…).
Jak žák chápe a s jakým porozuměním přijímá mravní a občanské hodnoty, s kterými se setkává
v průběhu svého vzdělávání a jsou významné pro jeho rozhodování a jednání v dalším životě (jak
si žák utváří kritéria k rozeznávání dobrých a špatných názorů, postojů a činů lidí, v jaké míře je
otevřený a vnímavý k hodnotám národního společenství, k národním tradicím a k národní
kultuře, jaký má vztah k svému domovu, k přírodě, k životnímu prostředí, jak dovede pečovat o
své zdraví).
Jak se žák projevuje, jaké má vlastnosti (jak spolehlivě a odpovědně plní své povinnosti, jak je
snaživý, zda dovede spolupracovat ve vyučování, být vstřícný a tolerantní ke svým spolužákům,
zachovávat elementární pravidla kulturního chování a lidského soužití).

Záznamy klasifikace a hodnocení:









Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu třídy.
Záznamy o průběžné klasifikaci žáků si vedou příslušní vyučující. Výsledky klasifikace
zaznamenávají průběžně v elektronické podobě s možností nahlédnutí zákonných zástupců
žáka.
V případě výrazného zhoršení prospěchu žáka (o dva a více klasifikačních stupňů) je učitel
povinen prokazatelným způsobem informovat zástupce žáka (například zápisem do deníku
žáka nebo na příslušném tiskopise).
Zápis klasifikace za klasifikační období provede učitel trvalým způsobem v elektronickém
systému Bakaláři s následným tiskem požadovaných klasifikačních tabulek. Opravy lze
provádět pouze určeným způsobem.
Pro třídní schůzky a konzultační dny připraví učitel pro rodiče informaci o průběžných
výsledcích žáka.

2. Zásady a způsob sebehodnocení


Žáci mají právo na sebehodnocení, které je přirozenou součástí procesu hodnocení.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Strana 27 (celkem 64)















Sebehodnocení je významnou součástí hodnocení žáků, slouží k posílení sebeúcty a
sebevědomí žáků, je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími,
způsobem přiměřeným věku žáků.
Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví,
žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen
klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.
Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Při sebehodnocení se žák
snaží vyjádřit: co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dále.
Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má
pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.
K sebehodnocení vytváří podmínky škola i vyučující jednotlivých předmětů tím, že poskytují
možnosti výběru hodnocení všude tam, kde je to možné – to zvyšuje žákovu motivaci i naději
žáka na kvalitní výkon.
Škola zajišťuje pro žáky didaktické testy jako standardizovaný typ školního hodnocení, které
se však nevyužívají klasifikačně, ale po rozboru slouží jako podklad k sebehodnocení žáka
a zpětné informaci pro učitele.
K sebehodnocení slouží také skupinové, kooperativní a podobné formy práce, při kterých se
žák může dobře porovnávat s ostatními.
Žáci mají právo přiměřenou formou se na základě sebehodnocení vyjadřovat k průběžnému i
k celkovému hodnocení.
Klasifikace formou známky není jediným zdrojem motivace.

3. Výchovná opatření
Pochvaly:
Ředitel školy může podle Vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 17, odst. 1, v platném znění na základě
vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání
v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo
školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.
Třídní učitel může podle Vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 17, odst. 2, v platném znění na základě
vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem
školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající
úspěšnou práci.
Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se podle Vyhlášky č.
48/2005 Sb., § 17, odst. 7, v platném znění zaznamenává do dokumentace školy. Udělení pochvaly
ředitele školy se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo
uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému
zástupci.
Napomenutí a důtky:
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle Vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 17, odst. 3,
v platném znění vzhledem k závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
a)
napomenutí třídního učitele
b)
důtku třídního učitele
c)
důtku ředitele školy
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Při posuzování závažnosti porušení školního řádu je bráno v úvahu i dosavadní
bezproblémové chování žáka, jedná-li se o náhodný přestupek. Opakované a stupňující se kázeňské
přestupky provázené zejména ohrožením bezpečnosti jsou vždy považovány za závažná porušení
školního řádu. Specifikace závažnosti některých přestupků vyplývá ze školního řádu.
méně závažná porušení řádu školy
a)
zapomínání školních pomůcek a potřeb
b)
pozdní příchody
c)
vyrušování při výuce (bezdůvodné opuštění místa, hlasité provokativní projevy
narušující výuku, nerespektování pokynů vyučujícího)
d)
neúmyslné ublížení spolužákovi
e)
méně závažné nevhodné chování (nekázeň o přestávkách, nerespektování pokynů
pedagogických dozorů)
f)
nevhodné chování ke spolužákům s vyjádřením omluvy
závažná porušení řádu školy
g)
ohrožení bezpečnosti vlastní a bezpečnosti spolužáků
h)
neúnosné vyrušování při výuce (bezdůvodné opuštění místa, hlasité provokativní
projevy narušující výuku, nerespektování pokynů vyučujícího)
i)
nevhodné chování ke spolužákům s možnými následky i v případě vyjádření omluvy
j)
jakákoliv forma šikanování spolužáka
k)
úmyslné ničení školního majetku
l)
neomluvená absence
m)
podvádění, lhaní, uvádění nepravdivých souvislostí a obvinění
n)
přepisování záznamů v deníku žáka
o)
nevhodné chování k zaměstnanci školy, urážlivé výroky
p)
opakovaná méně závažná porušení školního řádu
q)
nošení, užívání, přechovávání nebo distribuce omamných a psychotropních látek
včetně kouření a alkoholu
Třídní učitel může žákovi udělit:
napomenutí třídního učitele

za méně závažné porušení školního řádu (zaznamená do deníku
žáka a do karty žáka);

důtku třídního učitele

za závažné nebo opakované méně závažné porušení školního řádu
(zaznamená do deníku žáka a do karty žáka). Jedná se o 1-2
neomluvené hodiny
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele.
O uložení napomenutí třídního učitele informuje třídní učitel neprodleně zástupce ředitele školy.
Ředitel školy může za závažné opakované přestupky žákovi udělit:
důtku ředitele školy

za závažné, zejména opakované porušení školního řádu, ohrožení
bezpečnosti spolužáků, taktéž za 3-9 neomluvených hodin;
po projednání v pedagogické radě oznámí ředitel školy
prostřednictvím třídního učitele zákonným zástupcům žáka
udělení důtky (třídní učitel provede záznam do karty žáka a
přiloží potvrzení rodičů o převzetí oznámení o udělení důtky).
Za jeden přestupek nelze udělit žákovi více kázeňských opatření.
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Za zvláště závažné a hrubé porušování školního řádu může ředitel školy na základě
projednání s pedagogickou radou udělit i vyšší kázeňské
opatření:
2. stupeň (např. neomluvená absence v počtu 10 – 25 hodin)
3. stupeň (např. neomluvená absence v počtu 26 a více hodin)

4. Kritéria pro hodnocení
Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně
předem stanovených kritérií
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
 předměty s převahou teoretického zaměření,
 předměty s převahou praktických činností,
 předměty s převahou výchovného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci.
Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu
se specifikou předmětu.

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně:
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu
s požadavky učebních osnov hodnotí:
 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální
a motorické činnosti,
 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
 kvalita výsledků činností,
 osvojení účinných metod samostatného studia.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktického zaměření mají v základní škole pracovní činnosti.
Při klasifikaci v předmětech uvedených s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky
učebních osnov se hodnotí:
 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
 kvalita výsledků činností,
 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
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 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
 hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
 obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a
sportovní výchova.
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených
lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních
osnov hodnotí:
 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
 kvalita projevu,
 vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.






Klasifikační stupeň určí učitel, který příslušnému předmětu vyučuje.
V předmětu, kterému vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní
učitelé po vzájemné dohodě.
Při určování stupně prospěchu na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a dosažené
výsledky za celé období.
Výsledky práce žáka posuzuje učitel objektivně.
Stupeň prospěchu za klasifikační období se neurčuje na základě výpočtu průměru.

Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti
českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4 § 15 Vyhl. Č. 48/2005 Sb.,
v platném znění, která ovlivňuje jejich výkon.

5. Zásady pro používání slovního hodnocení
Slovní hodnocení žáka schvaluje na žádost zákonných zástupců a po projednání v pedagogické radě
ředitel školy. V případě slovního hodnocení všech žáků školy rozhoduje o schválení ředitel se
souhlasem Školské rady.
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech hodnotí tak,
aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům
jednotlivých předmětů, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Slovní
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje
také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty.
Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
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6. Hodnocení žáků na vysvědčení
Hodnocení chování
Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na
vysvědčení stupni:
1
velmi dobré
2
uspokojivé
3
neuspokojivé
Hodnocení známkou se použije u žáků 1. stupně, hodnocení odpovídajícím slovním vyjádřením u
žáků 2. stupně.
Při klasifikaci chování žáka se přihlíží pouze k jeho chování ve škole. Klasifikační stupeň navrhuje
třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a v případě potřeby i s ostatními učiteli, a
rozhoduje o něm ředitel po projednání v pedagogické radě.
Kritériem je dodržování pravidel chování a respektování Školního řádu během klasifikačního
období. Přihlíží se k věku a rozumové vyspělosti žáka. K výchovným opatřením se přihlíží, pokud
byla neúčinná a v případě, kdy se žák za období dopustil velmi závažných porušení Školního řádu
nebo vážně porušil bezpečnost a ohrozil zdraví spolužáků.
Hodnocení prospěchu
Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1
–
výborný
2
–
chvalitebný
3
–
dobrý
4
–
dostatečný
5
–
nedostatečný
Hodnocení známkou se použije u žáků 1. stupně, hodnocení odpovídajícím slovním vyjádřením u
žáků 2. stupně.
Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku.
Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho
výkon.
Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním
hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Chování neovlivňuje hodnocení výsledků žáka ve vyučovacích předmětech.
Celkové hodnocení žáka
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se
na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.
Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani
v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.
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Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl (a) s vyznamenáním,
b) prospěl (a),
c) neprospěl (a),
d) nehodnocen (a).
Platí pro 1. i 2. stupeň.
Žák je hodnocen stupněm
prospěl (a) s vyznamenáním – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný,
průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití
kombinace slovního hodnocení a klasifikace je žák hodnocen podle § 14, odst. 2, Vyhlášky č.
48/2005 Sb., v platném znění,
prospěl (a) – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením,
neprospěl (a) – je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
nehodnocen (a) – není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

7. Získávání podkladů pro hodnocení
K získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování
žáka využívá učitel zejména tyto metody, formy a prostředky:











Soustavné diagnostické pozorování žáka.
Soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování.
Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto
období.
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování
po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je
tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak,
aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka a způsob získání známek (ústní
zkoušení, písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru
v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo
vedení školy.
Různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) a didaktické testy. Formu
upřednostňuje podle charakteru předmětu.
Kontrolní písemné práce, praktické zkoušky, ústní zkoušení. Podklady pro hodnocení jsou dále
různé orientační písemné práce, průběžné hodnocení prací a další. Vyučující dbá na dostatečnou
frekvenci klasifikace a hodnocení.
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Učitel oznamuje žákovi výsledky každé klasifikace a vysvětlí klady a nedostatky v projevu,
výkonu, výtvoru. Při ústním zkoušení oznámí učitel výsledky ihned, výsledky písemných zkoušek
oznamuje nejpozději do sedmi dnů. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut,
informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem (minimálně 5 dní).
Termíny kontrolních hodinových prací dohodnutých v rámci metodických sdružení
a předmětových komisí konzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci psát jen
jednu hodinovou práci, o níž jsou dopředu informováni.
Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, žákovi a jeho
zástupcům, a to zejména prostřednictvím zápisů do elektronického evidenčního systému.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu
žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující
respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu
nepřezkušuje.
Žáci, kteří se vracejí do školy po dlouhodobé nemoci (více než měsíční absence), jsou zkoušeni
nejdříve za týden po procvičení a opakování. Žáci, kteří mají opakovanou krátkodobou absenci
s podezřením na záměrnou nepřítomnost v předmětu, mohou být zkoušeni bez omezení.
Vyučující dodržují 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 klasifikuje jen probrané učivo,
zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, – před prověřováním
znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva – prověřování znalostí
provádí až po dostatečném procvičení učiva.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka
za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před
jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky
celkové klasifikace do evidenčního systému a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek,
na klasifikaci v náhradním termínu apod.
Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto
práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou
zákonní zástupci žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s
odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené
písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.
Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením
psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu
získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného
poradce) na pedagogické radě.
Pro stanovení celkového prospěchu žáka se zahrnují předměty povinné a volitelné. Nezahrnují se
předměty nepovinné a zájmové útvary. Nezapočítává se známka z chování.
Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých
předmětů průběžně prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na třídních schůzkách nebo
konzultacích s rodiči, kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.
V případě výrazného zhoršení prospěchu žáka v některém předmětu v průběhu školního roku
musí učitel předmětu, jehož se zhoršení týká, oznámit skutečnost prokazatelným způsobem
rodičům a informovat třídního učitele.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Strana 34 (celkem 64)

8. Postup žáka do vyššího ročníku
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření
stanovených školním vzdělávacím program a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo
povoleno opakování ročníku podle odstavce 4 věty třetí. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního
stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně
základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto
žáka.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců
po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první
pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší
ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již
jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce
a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních
důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.

9. Komisionální a opravné zkoušky
Komisionální zkoušky:
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může podle Zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 52, odst. 4 do 3 pracovních
dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím
žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy
nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů
od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce
poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo
předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu
ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených
podle Zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, §30, odst. 2. V případě zjištění porušení těchto
pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne
doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského
úřadu.
Plní-li žák povinnou školní docházku v zahraniční škole dle Zákona č. 561/2004 Sb., v platném
znění, § 38, řídí se Vyhláškou č. 48 Sb., § 18 až 21, v platném znění.
Komisionální přezkoušení se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., § 22, odst. 1 až 7, v platném znění.
Vykonáním komisionálního přezkoušení není dotčena možnost konat opravnou zkoušku.
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Opravné zkoušky:
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník,
kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů
výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném
ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky
jsou komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději
do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku,
popřípadě znovu do devátého ročníku.
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad (viz Vyhláška č. 48/2005 Sb., § 23, odst. 1).
V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a
komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní
školní inspektor.

10. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech
vzdělávacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.
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 ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a
způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
Vyučující respektují zdravotní omezení vyplývající ze zpráv a doporučení odborných lékařů.
Žák zařazený do 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.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy podle Zákona č. 561/2004 Sb., § 51, odst.
4 o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Žádost podávají zákonní
zástupci žáka prostřednictvím třídního učitele na tiskopise a to nejpozději do 10. 10. pro hodnocení
za 1. pololetí a nejpozději do 10. 3. pro hodnocení za druhé pololetí. Do 15. 10. lze podat žádost
současně pro obě pololetí školního roku. Pozdější podání žádostí je možné pouze u žáků, kteří byli
v daném pololetí vyšetřeni, a byla jim nově prokázána vývojová porucha.
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických a pedagogických vyšetření žáků
obsažená v posudcích školských poradenských zařízení a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení
chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení,
které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty
píší tito žáci po předchozí přípravě. Místo diktátů lze doplňovat jevy, písemná práce může mít
zkrácený rozsah, ústní zkoušení místo písemných prací. Pokud to není nutné, nebude dítě s vývojovou
poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat
výkony odpovídající jeho předpokladům.
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Podle druhu postižení využívají učitelé speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání
a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické
materiály.
Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.
Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním
podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci žáka a
jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.
V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho
poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
Hodnocení žáků nadaných a individuálně vzdělávaných
Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez
absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části
učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel
školy.
Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do
níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na
konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby
hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší
povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku
neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.

11. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat
žákovi výpis z vysvědčení.
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 žáka.

12. Ukončení základního vzdělávání
Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého
ročníku základního vzdělávání. Toto vysvědčení je opatřeno doložkou o získání stupně základního
vzdělání.
Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní
docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného
školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude
hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo
povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za
žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku.
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Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní
vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na základě
dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce
školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.
Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit
pokračování v základním vzdělání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku.
V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti,
spolupracuje ředitel školy s příslušným úřadem práce.
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9. Autoevaluace školy


Oblasti autoevaluace
1. Program školy
2. Podmínky ke vzdělávání
3. Průběh vzdělávání žáků
4. Výsledky vzdělávání žáků
5. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy
6. Řízení školy
7. Úroveň výsledků práce školy



Cíle a kritéria autoevaluace
1. Program školy
cíle
- soulad ŠVP s RVP
- varialibita ŠVP
- dokument ŠVP
kritéria - soulad ŠVP s RVP
- nabídka programu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- plnění ŠVP
- soulad nabídky školy s představami rodičů
2. Podmínky ke vzdělávání
cíle
- vliv personálních podmínek na vzdělávání
- materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání
- kvalita pracovního prostředí školy
kritéria - tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání
- funkčnost a estetická úroveň budov
- vybavenost školy
- efektivita využívání finančních zdrojů
- zabezpečování nadstandardních zdrojů
3. Průběh vzdělávání žáků
cíle
- průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP
- dokument – pravidla hodnocení
kritéria - kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání
- metody a formy práce učitele (rozmanitost, efektivita)
- motivace k učení
- hodnocení žáků, dodržování pravidel hodnocení
- psychosociální podmínky výuky
4. Výsledky vzdělávání žáků
cíle
- výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům
kritéria - efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání
- dosahování cílových kompetencí
- zvládání očekávaných výstupů
- úspěšné uplatnění žáků
- společenské a kulturní chování žáků
5. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy
cíle
- kvalita výchovného poradenství
- přístup k informacím
- vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalšími osobami,
institucemi
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- klima školy
kritéria - kvalita činnosti výchovného poradce
- poskytování informací zákonným zástupcům žáků
- kvalita spolupráce rodičů se školou
- spolupráce školy s odbornými pracovišti
- důvěra, morálka, kultura kontaktů ve škole
6. Řízení školy
cíle
- kvalita systémového řízení
- efektivita organizace školy
- dokumenty - koncepční záměr rozvoje školy
- školní řád
- pravidla hodnocení
kritéria - vyhodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy
- strategie koncepčnosti řídících činností ve škole
- míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením
školy
- účinnost organizační struktury
- kvalita dokumentů školy
- koncepční zajištění personálního rozvoje
- systém dalšího vzdělávání pracovníků školy
- kvalita kontroly a hodnocení výsledků práce
7. Úroveň výsledků práce školy
cíle
- kvalita výsledků vzdělávání
- prezentace školy
- spolupráce s partnery
- organizace akcí školy
- dokument – výroční zpráva
kritéria - zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání
- propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy
- prezentace školy na veřejnosti a odezva
- účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách
- účast rodičů na akcích školy
- kvalita výroční zprávy


Nástroje autoevaluace
1. Program školy
- kontrola souladu ŠVP s RVP a skutečné plnění ŠVP
- vlastní hodnocení učitelů a žáků
2. Podmínky ke vzdělávání
- pozorování
- kontrola
- skupinová diskuse
- sebehodnocení vedení školy, učitelů a žáků
- zhodnocení inventarizace
3. Průběh vzdělávání žáků
- školní dokumentace
- kontrola a pozorování
- skupinová diskuse
- sebehodnocení vedení školy, učitelů, třídních učitelů
- hodnocení žáků (např. technikou volného psaní)
4. Výsledky vzdělávání žáků
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- školní dokumentace
- kontrola a pozorování
- skupinová diskuse
- sebehodnocení vedení školy, učitelů, třídních učitelů
- hodnocení žáků (např. technikou volného psaní)
5. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy
- školní dokumentace
- skupinová diskuse
- sebehodnocení vedení školy, učitelů a žáků
6. Řízení školy
- školní dokumentace
- skupinová diskuse
- sebehodnocení vedení školy, učitelů a žáků
7. Úroveň výsledků práce školy
- pozorování
- kontrola
- skupinová diskuse



Časové rozvržení evaluačních činností
1. Zpracování strategie vlastního hodnocení školy
2. Návrh struktury vlastního hodnocení školy
3. Projednání struktury a metodiky VHŠ s pedagogickou radou
4. Ustavení skupin hodnotitelů
5. Rozdání listů a jiných pracovních materiálů hodnotitelům
6. Průběh vlastního hodnocení školy
7. Předání a zpracování výsledků
8. Vypracování zprávy
9. Projednání výsledků VHŠ v pedagogické radě
10. Využití zprávy o VHŠ
11. Zpětná vazba

květen – srpen
srpen – září
do konce září
listopad
prosinec – leden
únor – květen
květen – červen
červen – září
do 31. října
listopad
listopad – prosinec

Poznámka:
Část Autoevaluace je zpracována na základě směrnice ředitelky školy „Vnitřní hodnocení
školy“.
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10. Vysvětlivky použitých zkratek a
použitých výrazů
Použité zkratky:
Aj
Čj
Čt
D
Ev
F
Hv
Ch
ICT
Inf
Lv
M
Ov
Pč
Prv
Př
Pří
Ps
Sl
SDV
ŠD
Tv
Vl
Vv
Vz
Z
Zi

Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Čtení
Dějepis
Ekologická výchova
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Informační a komunikační technologie
Informatika
Literární výchova
Matematika a její aplikace
Výchova k občanství
Pracovní činnosti
Prvouka
Přírodopis
Přírodověda
Psaní
Sloh
Středisko dopravní výchovy
Školní družina
Tělesná výchova
Vlastivěda
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Zeměpis
Základy informatiky

Zkratky průřezových témat:
OSV
VDO
EGS
MKV
EV
MV

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova
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11. Přílohy
Příloha č. 1: Školní preventivní strategie

Slovníček použitých výrazů:
autoevaluace školy
slouží k systematickému posuzování činnosti školy plánované ve školním vzdělávacím programu;
výsledky autoevaluace slouží jako zpětná vazba ke korekci vlastní činnosti a jako východisko
pro další práci školy; autoevaluaci provádějí účastníci vzdělávacího procesu - vedení školy, učitelé,
žáci; kapitola Autoevaluace školy je součástí školního vzdělávacího programu, ve které škola
vymezuje cíle, nástroje a kritéria autoevaluace a časové rozvržení evaluačních činností
cíle základního vzdělávání
v zaměření základního vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
je vymezeno celkem devět cílů, jejichž postupné naplňování směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků a vzdělavatel poskytující základní vzdělávání má k jejich dosahování vytvářet
podmínky
integrace vzdělávacího obsahu
propojení vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně vzdělávacích oborů
oblastí, které umožňuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
integrace žáků
zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných do běžných tříd
a jejich vzdělávání v souladu s individuálními vzdělávacími potřebami
klíčové kompetence
souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění
každého člena společnosti; v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou klíčové
kompetence vymezeny na úrovni, které mají dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělávání;
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
očekávané výstupy
stěžejní část vzdělávacího obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů; jsou ověřitelné, prakticky
zaměřené, mají činnostní povahu a jsou využitelné v běžném životě; vymezují úroveň, které mají
všichni žáci prostřednictvím učiva dosáhnout; jsou stanoveny orientačně (nezávazně) na konci
3. ročníku (1. období) a závazně na konci 5. ročníku (2. období) a 9. ročníku
průřezová témata
reprezentují v Rámcovém vzdělávacím programu aktuální okruhy problémů současného i budoucího
světa a stávají se povinnou součástí základního vzdělávání; jsou důležitým formativním prvkem
základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot;
stávají se příležitostí pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci
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rámcové vzdělávací programy
kurikulární dokumenty státní úrovně, které normativně stanovují obecný rámec pro jednotlivé etapy
vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů
rámcový učební plán pro základní vzdělávání
učební plán Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vymezuje základní
parametry organizace základního vzdělávání; závazně vymezuje: začlenění vzdělávacích oblastí
a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. a 2. stupni, minimální časové dotace pro jejich
realizaci, disponibilní časovou dotaci, celkovou povinnou časovou dotaci a poznámky k rámcovému
učebnímu plánu
reedukace
speciálně pedagogické metody a postupy, kterými se zdokonaluje výkonnost v oblasti postižené
funkce
školská rada
orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy; projednává návrh
školního vzdělávacího programu
školní vzdělávací programy
kurikulární dokumenty školní úrovně; školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovává
podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání každý vzdělavatel poskytující
základní vzdělávání
školský zákon
zkrácený název pro zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
učební osnovy
část školního vzdělávacího programu, ve které je vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů
členěn do vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících 1. a 2. stupně základního vzdělávání
učební plán
část školního vzdělávacího programu vymezující na základě rámcového učebního plánu organizaci
výuky na konkrétní škole; obsahuje tabulaci s výčtem povinných a volitelných vyučovacích předmětů
a poznámky k organizaci a realizaci jednotlivých vyučovacích předmětů
učivo
část vzdělávacího obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů, které je strukturováno do jednotlivých
tematických okruhů (témat, činností); je chápáno jako prostředek pro dosažení očekávaných výstupů,
tvoří nezbytnou součást vzdělávacího obsahu; na úrovni Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání je učivo doporučené k distribuci do školního vzdělávacího programu; na úrovni
školního vzdělávacího programu je závazné
vyučovací předmět
forma didaktického uspořádání vzdělávacího obsahu a jeho organizačního zpracování ve školním
vzdělávacím programu; z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět
nebo více vyučovacích předmětů, případně může vyučovací předmět vzniknout integrací
vzdělávacího obsahu více vzdělávacích oborů (integrovaný vyučovací předmět)
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vzdělávací oblasti
orientačně vymezené celky vzdělávacího obsahu základního vzdělávání; Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání obsahuje devět vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny jedním
vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory
vzdělávací obory
samostatné části vzdělávacích oblastí v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání;
vymezují vzdělávací obsah (očekávané výstupy a učivo)
vzdělávací obsah
vymezení očekávaných výstupů a učiva na úrovni vzdělávacích oborů, který je dále rozpracováván
na úrovni školních vzdělávacích programů
vzdělávací obsah základního vzdělávání
souhrn lidského poznání didakticky zpracovaný pro úroveň základního vzdělávání poskytující žákům
spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu
a na praktické jednání
výchovné a vzdělávací strategie
promyšleně volené a řazené postupy, kterými chce škola cíleně směřovat k naplňování klíčových
kompetencí
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1. Úvod, platná legislativa, vymezení základních pojmů,
literatura
Období školního vzdělávání má velmi významnou funkci v oblasti formování osobnosti
mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v období
dospělosti, proto je oblasti prevence rizikových projevů chování u školní populace věnována
mimořádná pozornost ze strany všech složek podílejících se na řízení školství.
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009-2012 vychází ze závěrů pravidelných jednání
s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky prevence, z dlouhodobých cílů
stanovených strategiemi nadresortních orgánů a ze zkušeností s naplňováním koncepcí prevence
zneužívání návykových látek a dalších rizikových projevů chování u dětí a mládeže na období 1998
– 2000, 2001 – 2004 a 2005-2008.
„Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě odpovědné za vlastní
chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku
 s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
 schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí při vědomí všech alternativ
 přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi
 schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů
 s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám
 podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek
 otevřené a pozitivně nastavené k sociálním vztahům
 aktivně přijímat zdravý životní styl (životospráva, sportovní a kulturní aktivity).“1
Školní preventivní strategie je vypracována v souladu s platnými předpisy pro oblast
prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže:










Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a
tělovýchovy na období 2009-2012
Vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24
MŠMT, Čj.: 24-246/2008-6 MP ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi
žáky škol a školských zařízení
MŠMT ČR, Čj.: 20 006/2007-51 MP ministra školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci sociálně
patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
MŠMT ČR, Čj.: 14 423/99-22 MP MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
MŠMT ČR, Čj.: 25 884/2003-24 Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při
vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané
MŠMT ČR, Čj.: 10 194/2002-14 MP k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání z vyučování, prevenci
a postihu záškoláctví

Škola vytváří tuto strategii jako základní nástroj prevence.
„Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a
následkům spojeným se rizikovými projevy chování (dále SPJ), případně minimalizovat jejich
dopad a zamezit jejich rozšíření.

1

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/MB_38_2009_61_Strategie_prevence_RPCh_2009_2012.pdf
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Důraz je kladen zejména na specifickou primární prevenci tj. systém aktivit a služeb, které
se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní
vývoj a který se snaží předcházet nebo omezovat nárůst jeho výskytu. Součástí systému jsou
Standardy primární prevence, od jejichž naplňování při preventivních aktivitách se očekává
dodržení potřebné úrovně a kvality daných aktivit.
Specifické primárně-preventivní programy v oblasti prevence jsou tedy programy, které se
explicitně zaměřují na určité cílové skupiny a snaží se hledat způsoby, jak předcházet vzniku a
rozvoji rizikových projevů chování. Právě jasná profilace těchto programů (snaha působit
selektivně, specificky) na určitou formu rizikového chování odlišuje tyto programy od programů
nespecifických. Specifičnost programů je dále dána nutností zaměřit se na určitou cílovou skupinu,
jevící se jako ohroženější či rizikovější než skupiny jiné. Není (ekonomicky ani odborně)
smysluplné, aby všemi typy těchto programů procházely např. všechny děti, ale pouze ty, u nichž
předpokládáme vyšší pohotovost k rizikovému chování (ať již z hlediska věkového, sociálního
apod.).
Nejjednodušší definicí specifických preventivních programů je tzv. ekonomická negativní
definice: Programy specifické primární prevence jsou všechny takové programy, které by
neexistovaly, kdyby neexistoval problém rizikových projevů chování, tj. tyto programy by za
neexistence fenoménu sociální patologie nevznikaly a nebyly rozvíjeny.
Specifická primární prevence může být realizována jako



Všeobecná - specifická PP je zaměřena na cílovou skupinu např. třídu u které není zatím specifikováno, nebo
nejeví známky rizikového chování.
Selektivní PP - je zaměřena na primární cílovou skupinu - ta část populace, u které chceme zamezit vzniku
rizikového chování.

Součástí primární prevence je také včasná intervence, (někdy nazývaná též jako indikovaná
prevence) která předchází sekundární prevenci, tj. přímé individuální práci s klientem.
Nespecifickou primární prevencí se rozumí aktivity, které tvoří nedílnou součást primární
prevence a jejímž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické
osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Programy
nespecifické prevence (např. různé volnočasové aktivity) by existovaly a byly žádoucí i v případě,
že by neexistovaly rizikové projevy chování, tj. bylo by i v takovém případě smysluplné tyto
programy rozvíjet a podporovat.
Nespecifické programy v tomto smyslu nelze vztahovat k určitému fenoménu, jehož výskytu
se program snaží předcházet (působí obecně, nespecificky), nebo jeho výskyt alespoň posunout do
vyššího věku cílové skupiny. Jako primární prevence jsou s úmyslem získání finančního příspěvku
velmi často prezentovány nejrůznější volnočasové aktivity.
Vymezení sekundární prevence
Sekundární prevence – předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování. V tomto
pojetí je sekundární prevence název pro včasnou intervenci, poradenství a léčení.“2
Doporučená literatura, videotéka:




2

Skrytý svět šikanování ve školách, Bolest šikanování – M. Kolář
Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění – R. Portrmanová, E. Schneiderová
Hry pro život (sociálně psychologické hry pro děti a mládež) – S. Hermochová
Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků – J. Canfield, H. C. Wells

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/MB_38_2009_61_Strategie_prevence_RPCh_2009_2012.pdf
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Předlohy pro hodnocení osobnosti žáků – St. Langer
Alkohol, drogy a vaše děti – K. Nešpor, L. Csémy
Výchova k toleranci a proti rasismu – T. Šišková
Holocaust českých Romů – C. Nečas
Mezi stěnami – DVD
Řekni drogám ne – DVD
Seznam se bezpečně – DVD
Seznam odborných pracovišť k řešení SPJ – Ostrava
Lektorský sbor primární prevence drogových závislostí a kriminality dětí a mládeže
Seznamy sociálních pracovnic a kurátorů, ÚMOb Ostrava – Jih.

2. Charakteristika školy
Základní škola A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce je úplná škola s devíti postupnými ročníky.
Kromě jednoho ročníku jsou vždy v ročníku dvě třídy. Objekt školy tvoří tři učební pavilony, jeden
pavilon je vyhrazen pro kanceláře a odborné učebny, jeden pavilon je tělovýchovný. Budovy
jednotlivých pavilonů jsou propojeny oboustranně zasklenou chodbou, která vytváří jejich
komunikační kostru. Součástí příspěvkové organizace jsou i samostatné budovy školní jídelny,
školní družiny, mateřské školy, plavecké učebny (bazénu). Ke škole patří také travnatý pozemek,
dětské dopravní hřiště, zelená učebna, dvě asfaltová hřiště a zelené hřiště na kopanou. Celý tento
areál využívají jak žáci školy, tak děti ze školní družiny. K areálu také patří doskočiště, vržiště
a krátká běžecká dráha.
Objekt ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce se nachází na rozhraní mezi Hrabůvkou a sídlištěm
Dubina, které patří mezi lokality se značným výskytem rizikových jevů také u dětí a mládeže. Mnozí
žáci také pocházejí z rodin ze sociálně kulturního znevýhodňujícího prostředí.
V posledních letech se počet žáků neustále snižuje, škola patří mezi školy středně velké
s počtem žáků, který se pohybuje do 400. Patří mezi školy sídlištního typu se zaměřením na ekologii,
dopravní výchovu, informatiku a značné množství dalších volnočasových aktivit pro žáky nejen naší
školy. Od třetí třídy je vyučován anglický jazyk.
Někteří výborní žáci odcházejí studovat na víceletá gymnázia, mění se sociální rozvrstvení
tříd na 2. stupni a narušuje se mnohdy i přirozené prostředí školy. 1. stupeň je zase více ohrožen
spojováním tříd (úbytek žáků), kdy se snadno ovlivní motivace ke vzdělání, která by měla být
celoživotní. To vše napomáhá tvorbě rizikového chování dětí a je na pedagogickém sboru, aby se na
základě spolupráce všech článků této problematice dostatečně věnoval.
Problém zneužívání a distribuce tabáku, alkoholu a omamných a psychotropních látek je
zveřejněn ve Školním řádu, problém šikanování v Programu proti šikanování a spolu s tím byl
žákům předložen i postoj vedení školy i ostatních pedagogických pracovníků k porušení těchto
bodů Školního řádu a Programu proti šikanování včetně kázeňského postihu žáků.
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3. Analýza
Primární prevence rizikových projevů chování u žáků v působnosti MŠMT je zaměřena na:
a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
- záškoláctví
- šikanování, násilí
- divácké násilí
- kriminalita, delikvence, vandalismus aj. formy násilného chování
- závislost na sektách a sociálně patologických náboženských hnutích
- rasismus, xenofobie, intolerance, antisemitismus
- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky)
- onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou
- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
- domácího násilí
- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
- ohrožení mravnosti, ohrožování mravní výchovy mládeže
- poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).
Aktivity školy budou cílevědomě směřovány k efektivní primární prevenci (kontinuální a
komplexní programy, interaktivní programy, především programy pomáhající čelit žákům
sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání
návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod.) a eliminaci
aktivit z oblasti neúčinné primární prevence (a)zastrašování, citové apely, pouhé předávání
informací, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse,
b) hromadné aktivity nebo promítání filmu by měly být pouze doplňkem, na který by měl vždy
navazovat rozhovor v malých skupinkách).
Popis aktuálního stavu:
Menší výchovné problémy rázu neplnění školních povinností, porušování školního řádu,
vztahy ve třídě řeší třídní učitelé s rodiči, případně s dalšími vyučujícími v dané třídě. Závažnější
problémy jsou řešeny na výchovných komisích u výchovné poradkyně školy. Dle závažnosti je
účasten i zástupce vedení školy. K jednání může být přizván také žák, kterého se jednání týká.
V poslední době nebyl v naší škole řešen problém s držením nebo užitím omamných a
psychotropních látek v prostorách školy. Prioritním problémem je užívání tabákových výrobků
žáky druhého stupně. Dotazníkové šetření odhalilo také další rizikový jev – netolismus. Opakovaně
jsme v posledních letech řešili následující rizikové projevy chování u žáků: záškoláctví, šikanu –
špatné vztahy ve třídě, vandalismus.
Žáci 6. – 9. tříd a pedagogičtí pracovníci školy vyplnili dotazníkové šetření zaměřené na rizika
sociálně-patologického chování žáků:
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RIZIKA SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ
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(Ne)bezpečný internet
Internet poskytuje řadu služeb, informací a poučení. Ale jsou tu i určitá a mnohdy značná
nebezpečí. Ta číhají zejména na ty méně zkušené. Zde je však na místě zdůraznit jedno. Počítačová
zkušenost tu nemá nic společného s rutinní uživatelskou práci s počítačem. Děti si především hrají.
Starší děti již ocení internet jako zdroj informací. Paralelně s hraním a sháněním informací děti
využívají internet (a dnes stále ve větší míře) ke komunikování a hraní her. Nabízí se jim tu
elektronická pošta – především pro cílenou komunikaci a výměnu informací a dále pak různá
prostředí pro diskuse; tzv. chatování [četování] nebo konverzaci online (ICQ, Skype) nebo
společenské weby (Libimseti.cz, Lide.cz, Rande.cz) a facebooky. Rychlejší internet, nové mobily,
odkud lze posílat video i fotografie, a další vývoj počítačové techniky nabízejí stále nové možnosti
a nové šance.
Na co by se měl dávat pozor především?.
Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her častěji než na
hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými
přezdívkami) častěji než se svými kamarády? Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost na
chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!

Normální je nekouřit
Charakteristika programu
Program „Normální je nekouřit“ je zaměřený šířeji na komplexní podporu zdravého životního
stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku (7-11 let). Průvodcem celého programu je
veverka Věrka, která si s dětmi povídá o zdraví, o nemoci, o aktivním pohybu ve volném čase, o
zdravé výživě, lesních zvířátkách a v pohádce na videu se dozvídají o cigaretě Retce. Zábavnou
formou se tak seznamují s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Dozvídají
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se o tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné prevenci tak, aby
byly připraveny uchovat si své zdraví i v dospělém věku.
Cíle programu
Hlavním cílem programu je dosáhnout toho, aby se dítě vědomě stalo nekuřákem. Je to však cíl
dlouhodobý, a proto je nutné vytýčit další krátkodobé cíle směřující k tomuto bazálnímu cíli. Tento
program by měl přispět k:
o formování pozitivního postoje k zdravému způsobu života (zdravá výživa, dostatek pohybu,
duševní pohoda)
o formování odpovědného přístupu ke svému zdraví (vědět, co je zdravé, nezdravé v
každodenním životě)
o snížení počtu dětí vystavených pasivnímu kouření (spolupráce s rodiči)
o získání poznatků a dovedností, jak si chránit si své zdraví (poznat, co je na kouření škodlivé)
Tento program bude realizován v naší škole pro žáky 1. – 3. tříd.

Šikana a kyberšikana
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, proto je potřeba věnovat tomuto jevu
zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů,
zabývat se vztahy v třídních kolektivech ještě před vznikem šikanování. Šikanování je jakékoliv
chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Jedná se o
cílené a opakované fyzické a psychické útoky jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině
žáků, kteří se neumí nebo nemohou bránit. Šikanou je také demonstrativní přehlížení a ignorování
žáka či žáků jinou skupinou spolužáků.
Mezi základní formy šikany patří:




verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se
pomocí ICT technologií)
fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti)
smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.)

Základem prevence šikanování a násilí je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky. Za
zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování.
Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů
založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají
rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka.
Kyberšikana souvisí se šikanou, jedná se o šikanování jiné osoby s využitím internetu, mobilních
telefonu či jiných informačních technologií. Typické pro kyberšikanu je ubližování, ztrapňování,
obtěžování, ohrožování, zastrašování apod. Specifické znaky, kterými se kyberšikana vymezuje
oproti tradiční šikaně:


útočníci jsou anonymní (možnost přezdívky, neznámá e-mailová adresa, telefonní číslo)
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mění se profil útočníka a profil oběti (původcem každý, kdo má potřebné znalosti
informačních a komunikačních technologií)
mění se místo a čas útoků (kdykoliv po připojení na internet)
ve virtuálním prostředí se lidé chovají jinak než ve skutečném světě (lze udat jiný věk,
pohlaví…)
při šíření kyberšikany pomáhá útočníkovi publikum (publikace nahrávky na internetu)
dopady kyberšikany na oběť není snadné rozpoznat (strach, stud oběti)
kyberšikana může být způsobena i neúmyslně.

4. Cíle školy
-

věnovat zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu školy i jednotlivých tříd
založeného na vzájemné důvěře, toleranci, respektu a spolupráci
ve škole i v mimoškolní výchově – volnočasové aktivity – ovlivňovat chování žáků ve smyslu
podpory zdraví – výchova ke zdravému životnímu stylu
komunikovat s dětmi a mladými lidmi na bázi vzájemného porozumění, tolerance a
otevřeného jednání, všestranný rozvoj osobnosti žáků – přiměřeně věku
zvyšovat schopnosti žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí
osvojovat si pozitivní sociální chování ve škole i mimo školu
rozvoj osobnosti v oblasti komunikačních a sociálních dovedností, osobnostní a sociální
výchova
rozvoj dovedností vedoucí k odmítání všech forem sebedestrukce a posílení sebeúcty
informace o působení návykových látek na organismus
bezpečné chování a jeho základní atributy
osobní a profesionální růst pedagogických pracovníků
vhodně využívat věcného obsahu předmětu a pracovat s doporučenou literaturou
rozvoj dovedností vedoucích k potlačení agresivního chování a jednání
učit žáky chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců
při prevenci spolupracovat s rodinami žáků
ve volnočasových aktivitách nabízet program rozvíjející toleranci a podporující všestranný
rozvoj osobnosti žáků

Na základě již řešených rizikových jevů v chování u dětí a dotazníkového šetření se v následujícím
období budeme přednostně věnovat těmto rizikovým jevům:
- sledování záškoláctví
- sledování netolismu – virtuální drogy (počítač, televize, video)
- potlačování šikanování, vandalismu při podezření na šikanu řešení jen v dané třídě, ne plošně,
nejlépe rozhovor, pak pozorování, až pak dotazník
- zdůrazňování žákům zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání omamných a
psychotropních látek v areálu školy i mimo ni včetně alkoholu a kouření
V rámci primární prevence rizikového chování žáků neopomeneme také:
- rozvíjet žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti
- seznamovat žáky se základními údaji o menšinách, které u nás žijí
- nenechat bez povšimnutí žádný projev ani náznak intolerance, xenofobie a rasismu – okamžitě
přijímat vhodná konkrétní pedagogická opatření
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využívat dle možností programy a nabízenou spolupráci v oblasti s nestátními subjekty, které
mají v programu multikulturní výchovu, vzdělávání Romů, uprchlíků a různých národnostní
a etnik
řídit se pokynem ředitelky školy k výskytu a sběru injekčních setů v okolí školy
zaměřit se na rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácího násilí
a ohrožování mravní výchovy mládeže, diváckého násilí
sledování týrání, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rizikové projevy
sebepoškozování a další sociálně patologické jevy
sledování patologického hráčství (gambling), sprejerství
potlačování forem násilného chování, brutality, intolerance, kriminality
zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu, integraci žáků/cizinců – prevenci
rasismu, antisemitismu, xenofobie
ve vyšších ročnících onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním
návykových látek
poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

V rámci předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování včetně zneužívání a
distribuce návykových látek
- zhoršení chování a učení
- neplnění zadaných úkolů a povinností
- únava a apatie
- projevy agresivity, vandalství, šikany, brutality
- členství v partách a sektách
- krádeže a podvody
- útěky z domova
- kouření, alkohol
bude naše aktivita spočívat ve spolupráci s rodiči, odborem sociálně-právní ochrany dětí,
poradenskými zařízeními, krizovým centrem, lékaři, Centrem primární prevence Renarkon a Policií
ČR.
V roce 2013 proběhne vyhodnocení Školní preventivní strategie. Bude analyzován výskyt
řešených rizikových projevů chování u dětí na škole. Bude provedeno dotazníkové šetření stran
sociálního klimatu školy (jak se děti ve škole cítí), výskytu rizik v chování žáků.

5. Personální zajištění, financování prevence
Podle MŠMT ČR, Čj.: 20006/2007-51MP ministra školství, mládeže a tělovýchovy
k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních
Ředitel školy
Vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména
a) zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci
sociálně patologických jevů,
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b) koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Minimálního
preventivního programu a začleněním Školního preventivního programu do osnov a učebních
plánů školního vzdělávacího programu školy3,
c) řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole4,
d) jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který má pro výkon
této činnosti odborné předpoklady, případně mu umožní studium k výkonu specializovaných
činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů5,
e) pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární prevence6
a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci ve škole,
f) podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního
psychologa/školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických
pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Minimálního preventivního
programu7,
g) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem prevence,
h) podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na využívání volného času žáků
se zřetelem k jejich zájmům a jejich možnostem a spolupráci se zájmovými sdruženími a
dalšími subjekty.8
Školní metodik prevence
Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem.9
Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci):
a) spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů 10, podílí se
na realizaci Minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve
třídě,
b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá
na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního
sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky
třídy,
c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce
školy se zákonnými zástupci žáků třídy,
§ 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, § 5 odst. 3 a § 29 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
3

§ 7 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních.
5
§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, § 9 odst. 1 písm. c) a odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků.
4

6

§ 24 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.
8
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).
9
příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních.
10
příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních – poradenské činnosti odst. 2.
7
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d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném
zázemí.

Vedením školy byli pověřeni vybraní pedagogičtí pracovníci následujícími úkoly:













přenášení informací od nadřízených a metodických orgánů ............ vedení školy, ŠMP
metodické vedení a koordinace prevence na škole, realizace preventivních aktivit. ŠMP
spolupráce na realizaci preventivních aktivit……………………………………… TU
proškolování pracovníků školy..................................vedení školy, ŠMP, technik BOZP
garant spolupráce s rodiči ........................................................................………. ŠMP
doplňování a aktualizace metodických materiálů do UK ........................……… ŠMP
účast 3xročně na schůzkách PK OV, RV, MS + zpětné vazby, vyhodnocení…….ŠMP
stanovení garantů primární prevence na 1.a2. stupni………………………………ŠMP
tabulka problémových žáků celé školy po celou šk. docházku……………………ŠMP
kontrola plnění tematických třídnických hodin……………………………………ŠMP
sledování negativních jevů………………………………...TU, všichni vyučující, ŠMP
práce s problémovými, rizikovými skupinami…………….TU, všichni vyučující, ŠMP

Prevence bude zajišťována z rozpočtu školy – akce DVPP s danou problematikou, formou
grantů a dotací – veřejná sportoviště, volnočasové aktivity s dopravní tematikou, z příspěvků rodičů
př. na akce Renarkonu v rámci preventivního programu Buď O. K., beseda na téma trestní
odpovědnost, koncert z oblasti populární hudby s problematikou návykových látek a další dle
aktuálních nabídek.

6. Metody a formy práce
-

-

11

na 1. třídnické hodině dají třídní učitelé dětem ve známost obě funkce – výchovný poradce,
školní metodik prevence s vysvětlením, k čemu jim mohou tyto funkce být prakticky, seznámí
žáky s umístěním nástěnky školního metodika prevence
rozpis konzultačních hodin školního metodika prevence umístit ve vrátnici školy, na webové
stránky školy, žáci je budou mít zapsány v žákovské knížce
knihovnička a videotéka jsou k dispozici v kabinetu školního metodika prevence a v kabinetu
rodinné výchovy
důslednost ve výchovně vzdělávacím procesu školy
v průběhu každého školního roku uspořádat 4 projektové dny
akce žáků školy pro děti naší MŠ: Mikuláš, Den otevřených dveří, vánoční pečení…
besídka dětí školní družiny
zapojení školy do Evropského týdne mobility a Evropského dne mobility-prevence
předcházení úrazům, Dětské dopravní hřiště
během školního roku i letních prázdnin realizace projektu „Veřejné sportovní hřiště“ za
podpory MMO a odboru prevence kriminality mládeže ÚMOb Ostrava-Jih
zapojení ročníků 1. i 2. stupně do Dlouhodobého preventivního programu pro děti a mládež
„Buď O. K.“, který pořádá Centrum primární prevence – Renarkon11
besedy s odborníky (př. Městská policie, Fond ohrožených dětí, Vita, Telepače, právník,
sexuolog), videoprojekce, exkurze – Vítkovice, návštěvy filmových a divadelních
představení, koncertů, besed apod., víkendové (hudební večery, spaní ve škole)akce pro žáky
interaktivní hodiny ve výuce

http://www.renarkon.cz/centrum_ok.php
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důslednost při omlouvání absence
rozdělení řešení problémů na postupných úrovních: rodič-TU, rodič-TU-VP, ŠMP, rodič-TUVP,ŠMP-ZŘ, rodič-TU-VP, ŠMP-ZŘ-ŘŠ; vždy s písemným zápisem podepsaným všemi
účastníky
metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových
projevů chování u dětí – problémové projevy, preventivní práce s třídními kolektivy
zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování školních výletů,
exkurzí, ozdravných pobytů, lyžařského a snowboardového výcvikového kurzu atd.
organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění
školního prostředí (tematické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.)
široká nabídka volnočasových aktivit
účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích s danou problematikou
ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci přírodovědné
stanice, zapojení ekologických soutěží, sběr plastových lahví a umělohmotných vršků apod.)
školní časopis – dává prostor pro tvořivost žáků, zvyšuje také zájem a povědomí žáků o dění
ve škole
žákovský parlament – rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití, je
prostorem pro zapojení žáků do organizace školy, pravidelná setkání umožňují kontinuální
práci a prevenci problémů ve třídách.
proškolení a vzdělávání pedagogických pracovníků v dané oblasti
pozitivní sociální zkušenost s jinými etniky
vybavení školy odbornými osvětovými metodickými materiály, sledovat časopis Závislosti a
my a časopis Prevence, seznamovat s podněty spolupracovníky
schránka důvěry pro žáky
informační nástěnka, webové stránky školy
řízená diskuse s žáky, pozorování
monitorování a metoda stínování
přednáška a konzultace o problematice s rodiči na třídních schůzkách a konzultačních
hodinách
pravidelné vyhodnocování všech aktivit
vedení dokumentace školního metodika prevence
prezentování výsledků preventivní práce školy.

6. 1. Začlenění preventivních opatření do výuky
Na základě Školního preventivního programu pro ZŠ patří mezi znalostní kompetence žáků:
„1. – 3. ročník
- žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog,
zneužíváním léků
- znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu
- mají vědomosti, jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu
- mají právní vědomí v oblasti sociálně patologických jevů
3. – 5. ročník
- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
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znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si
zdravý životní styl
podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví
znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog
umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc
umí pojmenovat základní mezilidské vztahy
umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti
ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí,
zastrašování aj.), je protiprávní
znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky

6. – 9. ročník
- žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví
- respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou
tolerantní k menšinám
- znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným
způsobem
- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
- umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly
- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí
- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů
- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní
činy
- umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální
- umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky
- umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví
- ví, co je podstatou zdravého životního stylu, a snaží se o jeho realizaci
- znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny
- ví, že zneužívání dítěte je trestné
- umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice
návykových látek
- ví, kde hledat pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít
- bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální
zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení
- dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)
- odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat“.12
Začlenění prevence rizikových projevů chování u žáků je průkazné v učebních osnovách
jednotlivých předmětů našeho Školního vzdělávacího programu a také v tematických plánech. Je
součástí Minimálního preventivního programu. Každý pedagogický pracovník dbá, aby prevence
byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, kterých se dotýká. Vyučující občanské a rodinné
výchovy mají vypracován plán výuky se začleněním rizikových projevů chování u žáků tak, aby se
daná témata nevyučovala ve stejném období v jednou i druhém předmětu.
Optimální se jeví využití podnětů otevřené výuky, projektové výuky, integrovaného
vyučování za aktivní účasti žáků a svobodné tvůrčí práce dětí = učit prožitkem (využití kritického
myšlení, samostatné učební práce žáků, svobodné tvůrčí práce dětí). Rozvíjet schopnost diskutovat,
komunikovat, řešit problémy a konflikty prostřednictvím komunitního kruhu.

12

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/prevence.doc
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Na druhém stupni využít simulačních her (jak bych se „já“ choval ve fiktivních situacích),
relaxačních technik, brainstorming, diskuse, projekty, hraní rolí, rozvoj schopnosti klást otázky,
umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“, empatie, kreslení, nácviky verbální a nonverbální
komunikace a dalších metod.
Žáci velkou část vyučování spolupracují ve dvojicích, ve skupinách. Učitel věnuje pozornost
spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky
skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel
podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu).

6. 2. Usměrnění žáků v oblasti trávení volného času
Je každoročně realizováno v rámci působení zájmových útvarů vedených pedagogickými
pracovníky školy: v následujícím období je předpoklad těchto zájmových útvarů: dopravní,
chemický, dramatická výchova, keramický, český jazyk, matematika, přírodovědný, dopravní,
reedukační péče, počítačová grafika, web, rukodělný, sportovní, florbal, zdravotní a jiné.

7. Pedagogičtí pracovníci
„Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, kvalifikovaný,
komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně
podílí na vývoji sebeuvědomění žáka a je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí.
Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti rizikovým projevům chováním vyžaduje systémovou a
koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních.“13
Zaměříme se na tyto úkoly:
- seznámení vyučujících se Školní preventivní strategií, s Minimálním preventivním
programem
- proškolování pedagogických pracovníků zejména ve sledovaných jevech rizikového chování
žáků
- ohlašovací povinnosti a podezření z domácího násilí
- seznámení s agendou problémových žáků
- zrealizovat 1. třídnickou hodinu na téma Volba třídní samosprávy a prevence šikany; seznámit
žáky s krizovým plánem proti šikaně – včetně písemných výstupů
- důraz zaměřit na vytváření dobrých vztahů v třídních kolektivech, zabývat se vztahy
v třídních kolektivech, zaměřit se na oblast komunikace mezi žáky
- pedagogický pracovník musí šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit
a každé oběti šikanování poskytnout okamžitou pomoc
- pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem
mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a
individualitu žáka, pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého
člověka
- řešení záškoláctví – důslednost TU, spolupráce se ŠMP, s rodiči, ÚMObem
- vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v technikách
pedagogické preventivní práce, nácviky praktických psychologických a sociálně
13
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-

-

-

psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních
vztahů mezi žáky a řešení problémových situací
předávání odborných informací o dané problematice od nadřízených a metodických orgánů,
o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
pedagogickým pracovníkům školy, organizování besed, přednášek, získávání nových
odborných informací a zkušeností
vytváření kvalitních hodnotových žebříčků u žáků
účast ŠMP na schůzkách MS a PK OV, RV, tematické plány dle ročníků, návaznost, zpětná
vazba
osobní příklad žákům, budování vzájemné důvěry mezi učitelem a žákem, žák ví, že se může
na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby
učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím
žáka
při řešení problému je učitel otevřen komunikaci s žákem, rodičem, ostatními pedagogy,
výchovným poradcem, školním metodikem prevence, PPP, dalšími odbornými institucemi
učitel podporuje individuální talent a zájem žáka, pomáhá žákovi vybudovat si důvěru v sebe,
ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu
podpoření tvořivé aktivity žáků
snaha o důvěrný vztah k dítěti, předcházet chování protestního charakteru
spolupráce ŠMP, VP s třídními učiteli při zachycování varovných signálů, příprava podmínek
pro integraci žáků se specifickou poruchou chování, spolupráce s poradenskými zařízeními
v rámci čtyř tematických třídnických hodin se věnovat dle plánu daným tématům14
ve vzdělávacím procesu, na akcích mimo školu a také na školních výletech využívání prvků
aktivního sociálního učení
učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog
kvalitní využívání volného času dětí
seznámení vyučujících s postupem v případě zjištění žáka pod vlivem návykových látek
doplňování a aktualizace metodických materiálů do učitelské knihovny
proškolování pracovníků školy – správních zaměstnanců – s postupem při výskytu
návykových látek
spolupráce pedagogických a výchovných pracovníků se zástupci žáků při přípravě a realizaci
preventivních, osvětových a konzultačních akcí, seznámit rodiče v rámci plenárního zasedání
s metodickými pokyny k dané problematice
ve vzdělávacím procesu, na akcích mimo školu a také na školních výletech využívání prvků
aktivního sociálního učení:
o Projektová výuka, kdy je vytvářen na úrovni třídy určitý projekt, podle kterého se
dále pracuje.
o Integrované tematické vyučování ve smysluplných celcích za aktivní účasti žáků
(výuka v tematických celcích, blocích nebo etapách).
o Kooperativní vyučování s co největší participací dětí, při využití kritického myšlení,
samostatné učební práce žáků a svobodné tvůrčí práce dětí. Dětem umožní přímou
zkušenost, komunikaci a spolupráci.

interní materiály: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace,
Tematický plán pro 4 TH z 10 na 1. a 2. stupni ZŠ
14
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8. Spolupráce s rodiči
„Cílem je aktivní zapojení rodiny i veřejnosti do prevence rizikových projevů chování, a to
prostřednictvím dostatečného informování a aktivitami specificky zaměřenými na tuto cílovou
skupinu.“15
Cílem Školní preventivní strategie je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka,
která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat
rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat
základní sociální dovednosti.
8.1.

V rámci třídních schůzek

Spolupráce s rodiči v rámci prevence rizikových projevů chování u dětí bude mít zásadní
význam ve své úvodní podobě na plenárním zasedání a třídních schůzkách. Zde budou rodiče
seznámeni prostřednictvím třídních učitelů svých dětí zejména s oblastí prevence užívání
návykových látek, netolismu, vandalismu, záškoláctví a šikanování, kde budou seznámeni
s Programem školy proti šikanování, jehož součástí je krizový plán, který eliminuje či minimalizuje
škody v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde.
Učitelé zdůrazní následující skutečnosti:
- právě rodina nejvíce přispívá k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dítěte
- jaký vliv má rodinné prostředí na rozvoj osobnosti dítěte jak v rodině úplné, tak v rodině
neúplné
- jak důležitý je zájem rodičů o činnost jejich dítěte ve volném čase
- jak podstatné je znát prostředí (kamarády, spolužáky), s nimiž tento čas jejich dítě tráví
- jaký je hodnotový žebříček dítěte, zda a proč se mění
- co dělat v případě, když se dozvědí o šikanování
- jak poznat, že dítě užívá návykové látky
- jak reagovat na dítě pod vlivem drogy
- jak je nutné a potřebné vytvářet harmonický vztah mezi rodinou a školou, jejich vzájemný
kontakt.
Spolu s těmito úvodními informacemi budou rodiče seznámeni i se Školním řádem v souvislosti
s touto problematikou. Tak se rodiče dozví o tom, že i škola má svou preventivní strategii, která je
také umístěna na webových stránkách školy stejně jako možné postupy při zjištění sledovaných
negativních jevů. Že všichni pedagogové jsou si vědomi závažnosti těchto negativních jevů, i jaké
je stanovisko vedení školy k jejich eventuálnímu výskytu, jakým způsobem bude tento problém
řešit, včetně stupně kázeňského opatření.

V rámci konzultačních hodin
Při náznacích výskytu negativního jevu u žáka budou rodiče zváni k pohovorům v rámci
konzultačních dnů s třídním učitelem, výchovnou poradkyní, školním metodikem prevence,
eventuálně se zástupcem vedení školy.
I sami rodiče však mohou iniciativně využít vyhlášení konzultačních dnů k otevření
problému týkajícího se návykových látek a jejich dítěte.
8.2.

15
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8.3.

Při individuálních pohovorech

S rodiči průkazně ohrožených žáků, se zásadou maximální diskrétnosti, povedou
pedagogové individuální pohovory, z nichž následně vyplyne i konkrétní řešení jednotlivého
případu. Doporučení, rada – jednotné působení na dítě. Samozřejmě bude vždy zákonný zástupce
žáka včasně informován.
Na základě žádosti rodičů se škola spolu s nimi obrátí o pomoc na některé z poradenských
zařízení, které si zvolí sami rodiče, eventuálně vedení školy ponechá jednat jen samotné rodiče na
jejich žádost. V souladu s předpisy o ochraně osobních údajů škola shromažďuje odborné zprávy a
informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení. Zprávy jsou
předávány do rukou zákonného zástupce.

8.4.

Spolupráce se SRPŠ, Školskou radou, poradenská zařízení

Úzká spolupráce vedení školy se SRPŠ, Školskou radou, včetně společných akcí –
společenský večírek, mikulášská nadílka, mikulášská laťka, maškarní karneval, školní hudební
večery, spaní ve škole, víkendové turistické akce, sobotní sportovní hry, besídky školní družiny,
akce pro děti mateřské školy, sběr starého papíru, sběr PET lahví a víček, exkurze, rozloučení
s žáky 9. tříd atd.
Rodiče budou rovněž nasměrováni na pomoc odboru sociálně-právní ochrany dětí,
pedagogicko psychologické poradny, Krizového centra pro děti a rodinu, Centra primární prevence
– Renarkonu i na další odborníky z řad lékařů atd.

9. Spolupráce s jinými subjekty
V rámci primární prevence budeme úzce spolupracovat s těmito subjekty:
 s Městskou policií v Ostravě – Hrabůvce
 s Policií ČR
 se speciálními pedagogickými centry
 se středisky výchovné péče
 s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden v Ostravě – Zábřehu a v Ostravě –
Porubě, spolupráce s okresním metodikem preventivních aktivit
 s Rodinnou sociálně výchovnou poradnou jako službou Centra primární prevence Renarkon16
 s odborem sociálně-právní ochrany dětí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
 s Krizovým centrem pro děti a rodinu
 s protidrogovými koordinátory obecních úřadů
 s pediatry, psychology, neurology
 s psychiatrickou poradnou.

16
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10. Poradenská zařízení pro děti a rodiče
Informace pro učitele, rodiče a děti o dostupnosti a možnosti poradenských a terapeutických
zařízení a linek důvěry v nejbližším okolí školy:
PPP, Ostrava-Poruba, Bc. Velička Tomáš – OMPA, tel. 596 944 418
Taťána Niklová – 599 445 906, SMO, tniklova@ostrava.cz, protidrogová prevence MMO
Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Wattova 3, Ostrava-Přívoz, tel. 596 136 804
Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Antošovická 258, Ostrava – Koblov, tel. 596
239 202,3
5. Krizové centrum pro děti a rodinu, Veleslavínova 17, Ostrava 1, tel. 596 123 525, 596 115
822
6. Diagnostický ústav pro mládež, SVP, Pracoviště drogových a jiných závislostí (chl. 14-18),
Škrobálkova 16/206, Ostrava – Kunčičky, tel. 596 237 196,97
7. Diagnostický ústav pro mládež s detašovaným pracovištěm střediska prevence drogových
závislostí pro dívky nad 15 let, Pracoviště drogových a jiných závislostí
Zákrejsova 32, Ostrava – Přívoz, tel. 596 134 089
8. Dětský diagnostický ústav, Šunychl 463, Bohumín, tel. 596 013 711, 596 015 791
9. Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 29/1328, Moravská Ostrava, D. Kondělka, tel. 596 638
805, (596 638 806, 724 148 895)
10. Linka bezpečí: 800 155 555, 116 111
11. Linka důvěry, Kounicova 8, Ostrava, tel. 596 618 908
12. Linka vzkaz domů: 800 111 113 – z pevné linky bezplatná, 724 727 777 – z mobilu (tarif
dle operátora)
13. Psychiatricko-psychologická ambulance pro děti, Na Hradbách 4, Ostrava, tel. 596 127 612
14. ÚMOb Ostrava – Jih, tel. 599 430 405, oddělení sociální prevence
15. Obvodní oddělení PČR, Hrabůvka (pobočka Ostrava), tel. 974 728 401
16. Policie ČR-Toxi Team, tel. 974 725 460
17. Středisko dětí a mládeže Michala Magone, V. Košaře 12a, Ostrava – Dubina, tel. 599 527
250.
1.
2.
3.
4.

V Ostravě dne 1.12. 2012

Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová
školní metodik prevence
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