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1. Úvodní ustanovení 
 

Tento vnitřní předpis Základní školy - Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace (dále jen školy) je zpracován podle: 
 

a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a jeho prováděcími předpisy, 
 

b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších změn, 

 

c) souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2022/2023. 
 

Vnitřní předpis rozpracovává plán práce školy, poskytuje zásadní informace pro školní rok 2022/2023 

a je pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy závazný. 
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2. Organizace školního roku 
 

Období školního vyučování začne ve středu dne 1. září 2022. Vyučování bude v I. pololetí 
ukončeno v pondělí dne 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve II. pololetí bude 
ukončeno v úterý dne 30. června 2023. 

 

Termíny školních prázdnin: 
 

a) podzimní od 26. října 2022 do 27. října 2022 
b) vánoční od 23. prosince 2022 do 2. ledna 2023 
c) pololetní dne 3. února 2023 
d) jarní  od 27. února 2023 do 5. března 2023 
e) velikonoční od 4. dubna 2023  

d) hlavní  od 1. července 2023 do 3. září 2023 

Dny volna - státní svátky: 
      

a) 28. září  Den české státnosti 
b) 28. říjen  Den vzniku samostatného československého státu 
c) 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii 
d) 1. leden  Den obnovy samostatného českého státu 

         e)3. duben  Velký pátek  
         f) 6. duben   Velikonoční pondělí 

g) 8. květen Den vítězství 
h) 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

i) 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 

Dny volna - dny pracovního klidu:  

a) 24. prosinec Štědrý den 
b) 25. prosinec 1. svátek vánoční 
c) 26. prosinec 2. svátek vánoční 
d) 1. leden  Nový rok 
e)15. duben  Velký pátek 
f) 18. duben Pondělí velikonoční 

g) 1. květen Svátek práce 

Významné dny  

a) 26. září  Evropský den jazyků 
b) 16. leden Den památky Jana Palacha 

c) 9. březen  

Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi 
– Březince 

d) 8. březen Mezinárodní den žen 
e) 28. březen Den učitelů (Den narození Jana Ámose Komenského) 

f) 7. duben  Den vzdělanosti 

g) 12. duben   Den přístupu České republiky k Severoatlantickému paktu 

h)5. květen  Květnové povstání českého lidu 

i) 1.červen  Den dětí 

j) 18 červen  Den hrdinů druhého odboje 

l) 25. červen   Den odchodu okupačních vojsk 
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Dalších nejvýše 5 volných dní (tzv. 5 dnů ředitelského volna) ve školním roce 2022/2023může dle § 25, 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit ředitelka školy, přičemž určující 
podmínkou pro vyhlášení těchto dnů volna jsou vskutku závažné důvody organizačního a technického 
rázu. Ředitelka školy s dostatečným předstihem oznámí důvody k vyhlášení dne volna (tzv. ředitelského 
volna) zřizovateli školy - tj. Obci Petrovice a informaci o vyhlášení dne volna (tzv. ředitelského volna) 
zveřejní na webových stránkách školy. 
 

Zápis do prvního ročníku se uskuteční v pátek 6. dubna 2023 od. 14.00 h  do 16.30 h 
 

Porady podle druhu projednávaných záležitostí se dělí na pedagogické rady a provozní porady. 
 

a) Pedagogické rady 
 

Plán konání pedagogických rad: 
a) v pondělí dne 7. listopadu 2022 od 14.00h 
b) v pondělí dne 9. ledna 2023 od 14.00 h  
c) v pondělí dne 24. dubna 2023 od 14.00 h 
d) v pondělí dne 12. června 2023 od 14.00 h 

 
Účast na pedagogických radách je pro všechny pedagogické pracovníky školy povinná. 

 

b) Provozní porady 
 

Konání provozních porad (nejčastěji formou odpoledního setkání od 13.15 h ve sborovně 
školy či ve třídě MŠ) bude závislé na nutnosti řešení konkrétních případů a problémů. 
 
Porady učitelského sboru, včetně učitelek MŠ, budou dle potřeby minimálně však jedenkráte 
za dva měsíce v 16 hodin. Datum porady bude sděleno s předstihem jednoho týdne před 
konáním. 

 
Informace o konání provozní porady budou zaměstnancům školy známy minimálně tři dny 

dopředu vyvěšením informací nebo vepsáním do sešitu ve sborovně školy. 
 

Z každé rady a porady bude pověřeným pracovníkem ředitelkou  školy vyhotoven zápis. 
 

Třídní schůzky a čtvrtletní výpisy 

 

Třídní schůzky následují po pedagogické radě. Rodičům je zde předáno čtvrtletní hodnocení prospěchu 
a chování žáků, za jejichž vyhotovení a předání jsou odpovědni jednotliví třídní učitelé. Z třídní schůzky 
pořizuje třídní učitel zápis a prezenční listinu, kterou též odevzdá ředitelce školy. Známky žáků jsou 
dostupné též v elektronické ŽK. Z tohoto důvodu, se nebude již zasílat nepřítomným rodičům 
hodnocení. 
 

 

Plán třídních schůzek: 

a) první schůzka čtvrtek 15. září 2022 od 16.00 h (pouze první ročník) 
b) druhá schůzka čtvrtek 10. listopadu 2022 od 16.00 h 
c) třetí schůzka  čtvrtek 12. ledna 2023 od 16.00 h 
d) čtvrtá schůzka čtvrtek 27. dubna 2023 od 16.00 h 
e) pátá schůzka   čtvrtek 22. června 2022 od 15.00 h (individuální konzultace dle 
potřeby + hodnocení IVP) 
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Individuální konzultace s požadovaným pedagogickým pracovníkem školy, při níž se může zákonný 

zástupce žáka informovat na prospěch a chování žáka navštěvujícího základní školu, je možná jen v 

době mimo konání přímé pedagogické nebo přímé výchovné činnosti pedagogického pracovníka a po 

předchozí domluvě.  

individuální konzultace žáků a učitelů je možná po předešlé domluvě. 
 

Jiné schůzky  
Iniciovat konání schůzky nebo porady mohou po schválení ředitelkou školy také ostatní vedoucí 

pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. 
 

3. Organizace výuky 
 

 

Vzdělávání žáků na Základní škole - Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. 

 

1. vyučovací hodina 8.00 - 8.45 h 

malá přestávka 8.45 - 8.55 h 

2. vyučovací hodina 8.55 - 9.40 h 

velká přestávka 9.40 - 10.00 h 

3. vyučovací hodina 10.00 - 10.45 h 

malá přestávka 10.45 - 10.55 h 

4. vyučovací hodina 10.55 - 11.40 h 

malá přestávka 11.40 - 11.50 h 

5. vyučovací hodina 11.50 - 12.35 h 

malá přestávka 12.35 h – 12.40 h 

6. vyučovací hodina 12.40 - 13.25 h 

polední přestávka v případě polední přestávky začíná vyučování v13.25 h 

7. vyučovací hodina  

(odpolední vyučování) 13.25 - 14.10 h 

 

Vyučování na základní škole začíná v 8.00 hodin. Vyučování, výjimečně zařazené na dřívější dobu, nesmí 

začínat dříve než v 7.00 hodin. Vyučování končí nejpozději ve 14.10 hodin. 
 
Vyučovací hodina trvá 45 minut, začíná a končí zvoněním. Jiný režim je možný za podmínky splnění 

základních hygienických požadavků; vyučování v tomto případě probíhá v tzv. blocích. 
 
Polední přestávka trvá 45 minut. Žáci v tuto dobu pobývají ve školní družině. 
 

 

Prostory pro vzdělávání žáků 
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Vyučování na Základní škole - Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci probíhá v kmenových i odborných učebnách a v místech určených pro 

pravidelnou výuku; při činnostech souvisejících s výchovně vzdělávacím procesem i mimo uvedené 

prostory. 
 

Místa určená pro pravidelnou výuku zejména tělesné výchovy: 

- prostory ke cvičení (cvičebna v prostorách školy)) 
- přilehlá hřiště 

• hřiště s umělým povrchem 

• hřiště s asfaltovým povrchem 

• travnaté fotbalové hřiště 

- pronajatý krytý plavecký bazén. 
 

V době tzv. velké přestávky (tj. po druhé vyučovací hodině) mohou žáci v případě příhodného počasí 

pod dohledem pedagogického pracovníka školy využít možnosti návštěvy venkovních hřišť. 
 

Při činnostech souvisejících se vzděláváním a v případě výuky žáků na jiných než určených místech musí 

příslušný pedagogický pracovník požádat ředitelku školy a Mateřské školy o povolení tuto výuku nebo 

pobyt na tomto místě uskutečnit. Jedná se zejména o tyto aktivity a činnosti: 
 

- vycházky 

- exkurze, výlety 

- zájezdy 

- vícedenní pobyty (ozdravný pobyt - škola v přírodě, výjezdy do zahraničí) 
- účast na soutěžích a přehlídkách 

- účast na kulturním představení 
 

Označování tříd 

 

Třídy jednotlivých ročníků základní školy se označují řadovými číslovkami vyjádřenými římskými čísly 
od I. do IV. třídy a v závorce se vyznačují řadovými číslovkami vyjádřenými arabskými číslicemi od 1. 
do 5. příslušné ročníky. 
 

Uvolnění z výuky 

 

Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka navštěvujícího základní 

školu na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého 

předmětu a určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době tohoto vyučování předmětu. 
 

V předmětu tělesná výchova uvolní ředitelka školy žáka z vyučování pouze na základě písemného 

doporučení registrujícího praktického lékaře. 
 

Do zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) bylo zakotveno individuální vzdělávání (§ 41), které je adekvátní domácímu vzdělávání. 
Toto vzdělávání lze povolit pouze žákovi 1. - 5. ročníku základní školy a rozhoduje o něm ředitelka školy 
na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 
 

Žákovi školy se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním může být podle § 
18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ředitelkou základní školy povolen na základě souhlasu zákonného zástupce žáka 
Individuální vzdělávací plán. 
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Třídní učitel podle potřeby vypracovává plán pedagogické podpory (PLPP) pro žáky s prvním stupněm 
podpory. 
Na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka může ředitelka školy povolit dle § 51 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) povolit slovní hodnocení žáka navštěvujícího základní školu. 

 
Školní akce 

 

Školní akcí se rozumí všechny aktivity, které jsou nad rámec běžné výuky, jsou součástí povinné 

pravidelné výuky dané školním vzdělávacím programem a vzdělávání obohacují. Tyto akce mohou 

probíhat přímo v době vyučování dané rozvrhem i mimo tuto dobu. 
 

O konání jakékoli školní akce rozhoduje ředitelka školy. Schválí organizaci akce (tj. program, místo 

konání, způsob dopravy, personální obsazení (žáci, pedagogičtí pracovníci, nepedagogičtí pracovníci), 
časový harmonogram akce). Při organizování vycházek v rámci vzdělávání stačí předem (minimálně 

den před zahájením vyučování) informovat ředitelku školy o místě a času konání vycházky. 
 

Účast žáků na školních akcích základní školy, které jsou součástí vzdělávání obsaženého ve školním 

vzdělávacím programu, je povinná. Zákonní zástupci žáků budou o školních akcích informováni vždy s 

minimálně třídenním časovým předstihem. 
 

Pokud se žák neúčastní školní akce konané v době výuky dané týdenním rozvrhem vyučování, stanoví 

ředitelka školy tomuto žákovi na základě návrhu třídního učitele náhradní způsob výuky. Pokud se 

jedná o akci probíhající mimo týdenní rozvrh vyučování, žák zůstává doma. 
 

Roční plán práce 

 

Základní škola ve školním roce 2022/2023 pracuje podle Mgr. Veronikou Mračkovou a ředitelkou školy 

zpracovaného plánu práce. Hlavním zdrojem pro tvorbu plánu základní školy je však školní vzdělávací 

program. 

Měsíční plány jsou tvořeny vždy na začátku jednotlivých období, společně s pedagogickým sborem. 
 

Jeho aktuální verze je zpřístupněna všem zaměstnancům školy: 
 

- ve sborovně školy  
 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy zpracovávají tematické plány předmětů vycházejících z 

konkretizovaných výstupů pro jednotlivé vzdělávací oblasti, které ve školním roce 2022/2023 vyučují. 

Do těchto plánů zapracují průřezová témata (viz dále). 
 

Do tematických plánů jednotliví pedagogičtí pracovníci školy v průběhu celého školního roku 

2022/2023 průběžně zaznamenávají veškeré v průběhu školního roku učiněné změny.  
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4. Vzdělávací oblast 
 

Vzdělávání žáků probíhá podle schválených vzdělávacích programů Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. Na základě zásad stanovených v RVP ZV si zhotovuje škola školní 

vzdělávací program. 

 

Název školního vzdělávacího programu školy zní: „Náš domov je Evropa, č.j. ŠP 68/2022 
Do dokumentace školy (elektronické třídní knihy, třídního výkazu, katalogového listu, vysvědčení) se 

uvede název školního vzdělávacího programu: 
 

„Náš domov je Evropa, č. j. ŠP 68/2022 

 

Vzdělávací oblast řídí ředitelka školy. 
 
Učební plán jednotlivých ročníků: 
 

Předmět 
Hodinová dotace 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

český jazyk 9 8 8 7 7 

anglický jazyk 1 1 3 3 3 

matematika 4 5 5 5 5 

informatika 0 0 0 1 1 

prvouka 2 2 2 0 0 

vlastivěda 0 0 0 2 2 

přírodověda 
0 0 0 2 2 

hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 

tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 

výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 
     

praktické 
činnosti 

2 1 1 1 1 
     

 

 

Na Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci není 

kvůli nízkému počtu žáků v jednotlivých třídách žádný nepovinný předmět. 
 

 

 

 

Přehled zájmových útvarů: 
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Dle aktuálního zájmu žáků (tj. při přihlášených 5 a více žáků) navštěvujících základní školu, 

nabídne ve školním roce 2022/2023 možnost návštěvy těchto zájmových útvarů: 
 
 

- keramika 

- anglický jazyk  
- německý jazyk 

- čtenářská gramotnost 
- Zoo kroužek  
- Sportovní hry 

 

 

Pedagogičtí pracovníci školy ve své vzdělávací práci zajistí: 
 

- naplňování školního vzdělávacího programu, 
- návaznost učiva a jeho prolínání - koordinace s ostatními pedagogickými pracovníky, 
- kvalitu nikoli kvantitu, 
- dodržování didaktických a metodologických zásad, 
- výchovné působení potřebným směrem, 
- předávání žákům nejmodernějších a nejaktuálnějších vědeckých poznatků, 
- zpracování průřezových témat do svých tematických plánů, 
- zařazování moderních postupů, metod a forem práce, 
- využívání učebních pomůcek včetně všech dostupných ICT technologií, 
- individuální přístup k žákům, a to nejen u talentovaných nebo zaostávajících žáků, 
- prevenci sociálně patologických jevů (šikana, rasismus, xenofobie, alkohol, cigarety, 

drogy), 
- zařazování etické výchovy do svých předmětů,  
- uplatňování všech principů vedoucích k bezpečné práci, 
- kvalitní zpětnou vazbu. 

 
 
 
Informace a úkoly pro jednotlivé předměty 
 Práce v předmětech vychází z metodického doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním 
roce 2021/2022. Platné od  24. 8. 2021 (viz příloha tohoto přepisu) 
 
Výuka cizích jazyků 

 

• Na Základní škole - Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci je od 1. ročníku (dle aktualizace stávajícího školního vzdělávacího 
programu „Náš domov je Evropa, č. j. 801 - 1/2007 - 2“ od školního roku 2012/2013 nově již 
od 1. ročníku) kvůli dlouhodobě ze strany zákonných zástupců žáků přetrvávajícímu nezájmu o 
výuku německého jazyka realizována pouze výuka anglického jazyka. 

 
• Úkoly: 

 
- uplatňovat moderní postupy, metody a formy práce, 
- dodržovat školní vzdělávací program, začleňovat průřezová témata 

- vést žáky k aktivnímu užívání cizího jazyka (soutěže, časopisy, internet aj.). 
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Výuka českého jazyka 

 

• V 1. ročníku má předmět komplexní charakter - jednotlivé složky jazyka se prolínají. Ve 2. až 

5. ročníku má složky specifického charakteru: 
 

- čtení a literární výchova, 
- gramatika 

- jazykové vyučování, 
- slohový výcvik, 
- psaní. 

 
O časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující. 

 
• Výuka psaní ve 2. až 5. ročníku se psaní vyučuje v týdnu zpravidla v menších časových celcích, 

než je celá vyučovací hodina. 
 

• Úkoly: 
 

- dodržovat školní vzdělávací program, začleňovat průřezová témata 

- přihlížet k individuálním potřebám žáků - žáci s vývojovými poruchami učení, 
talentovaní žáci 

- poskytovat možnost doučování. 
 

Čtenářská gramotnost 

 

• Pojem „čtenářská gramotnost“ se objevuje i v mezinárodních výzkumech stále častěji. 
 

• Rozvoj čtenářské gramotnosti by měl být akceptován jako cíl, který je společný všem 

pedagogickým pracovníkům školy. Při výuce je nutné důsledně respektovat skutečnost, že 

neexistuje jednotný univerzálně použitelný učební styl a individuální přístup k žákům je 

nezbytný. 
 

• Na rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti se podílejí všechny předměty. 
 

• Pro výuku se doporučují vybírat texty, které se zabývají různými aspekty reálného života, 

materiály osobními, veřejnými, pracovními a vzdělávacími. 
 
 
 

• Při práci s textem se zaměřujeme na: 
 

- získávání informací, zaměření se na explicitně uvedenou informaci a její 
vyhledávání, 

- zkoumání použitého jazyka a prvků textu, 
- posouzení obsahu textu, formy a jejich vzájemného vztahu, 
- vyvozování závěrů, 
- interpretace myšlenek a informací textu, 
- porovnání textu s dosavadními znalostmi žáka o dané věci. 

 
• Školské účelové zařízení - Školní knihovna (tj. Žákovská knihovna a Učitelská knihovna), kterou 

od školního roku 2011/2012 spravuje v rámci Obecní knihovny umístěné v budově školy externí 

„obecní“ dobrovolník, bude po celý školní rok 2022/2023 poskytovat odborné, studijně 
pracovní, knihovnické a informační služby. 

 
Žákovská knihovna je určena pro všechny žáky i pedagogické pracovníky školy. Učitelská 

knihovna je určena pouze pro pedagogické pracovníky školy. 
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• Učitelé českého jazyka budou věnovat patřičnou pozornost spektru doporučované 

literatury, spolupráci s knihovnami a motivaci žáků. 

 
• Úkoly: 

 
- motivovat žáky ke čtení, 
- vytvářet podmínky pro aktivní čtení, 
- zjistit úroveň čtení žáků druhého a pátého ročníku, 
- organizovat recitační soutěže 

 

Matematika 

 

• V hodinách matematiky nebude opomíjena nutnost maximální názornosti.  
• Podporovat samostatné myšlení a řešení problémů. 

 
• Úkoly: 

 
o zvýšit úroveň znalostí žáků, 
o dodržovat školní vzdělávací program, začleňovat průřezová témata, 
o zvyšovat popularitu předmětu. 

 

Tělesná výchova a sportovní aktivity 

 

• Žáci školy budou mít možnost pohybové relaxace, a to jak o přestávkách (pohyb po chodbách), 

tak i ve třídách formou např. tělovýchovných chvilek. Není však potřeba tyto chvilky zařazovat 
vždy a do všech hodin. Příslušný vyučující pozná na svých žácích, jak jsou unaveni a podle toho 

zařadí nebo nezařadí odpovídající relaxační cvičení. 
 

• Všichni vyučující tělesné výchovy zjistí v průběhu měsíce září 2022, do jaké zdravotní 

skupiny patří jejich žáci, jaká případně mají zdravotní omezení a tyto informace si řádně 

zaznamenají. 
 

- Žáky školy zařazené do III. zdravotní skupiny nebudou z hodin povinné tělesné 

výchovy uvolňovat, ale umožní jim cvičení s úlevami podle druhu oslabení se 

zařazením cviků zdravotní tělesné výchovy. O těchto úlevách rozhodne ředitelka 

školy na základě podkladů vyučujícího TV. 
 

• V letošním roce nebude probíhat výuka plavání. 
 

- Povinný plavecký výcvik v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin v průběhu 1. 
stupně výuka proběhne v dalším školním roce.  

 
• V rámci mezipředmětových vztahů zařadí vyučující tělesné výchovy do svých tematických 

plánů výchovu k olympionismu - k Fair play včetně antidopingové prevence. 
 

• Podle školního vzdělávacího programu zařadí vyučující tělesné výchovy do výuky výchovu ke 
zdraví. 

 
• K zabezpečení provozu a údržby ve sportovních zařízeních a tělocvičnách vydalo ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy metodickou informaci č. j. 24 119/2007-50. 
 

• Úkoly: 
 

- dodržovat školní vzdělávací program, začleňovat průřezová témata 

- účast na soutěžích, 
- získávat informace z AŠSK ČR (assk@ftvs.cuni.cz). 
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Ostatní předměty 

 

• Dodržovat školní vzdělávací program, začleňovat průřezová témata. 
 

• Aktivovat žáky školy k práci v těchto předmětech, zajistit účast na soutěžích a přehlídkách. 
 

Strategie a prevence sociálně patologických jevů u žáků 

 

• Základní nástroj prevence v rezortu školství představuje Minimální preventivní program. 
 

• Standardní činnost školního metodika prevence upravuje dle platné vyhlášky 

 

• Ředitelka školy pověřila Mgr. Kateřinu Benešovou výkonem funkce školního metodika 
prevence. 

 
• Vedle prevence návykových látek je třeba řešit stále častěji otázku násilí a šikanování mezi 

žáky. Prevence rizikového chování PAS. 
 

• Další oblastí, kterou musí škola sledovat je záškoláctví. V případě řešení problémů škola 

postupuje podle platných předpisů. 
 

Minimální preventivní program 

 

• Jedná se o konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému 

životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních 

dovedností. 

 

• Informace jsou také na www.msmt.cz/vzdelavani/prevence-ptj. 
 

• V rámci minimálního preventivního programu je kladen důraz na proměnu školy, 

komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. 
 

• Minimální preventivní program má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem 

kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu. 
 

• Základním předpokladem úspěšného minimálního preventivního programu je aktivní zapojení 

všech žáků jednotlivých tříd školy. Zákonní zástupci žáků navštěvujících základní školu jsou 

aktivními účastníky procesu realizace a jsou s průběhem a výsledky programu seznamováni. 
 

• Minimální preventivní program školy je zpracováván na jeden školní rok a podléhá kontrole 

České školní inspekce. 
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

• Způsob podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je obsahem §16 

zákona 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). A vyhláška 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

 

• Vzdělávání se uskutečňuje za pomoci podpůrných opatření stanovených plánem pedagogické 
podpory nebo individuálním vzdělávacím plánem. 

 

• Vzdělávání bývá zajištěno formou individuální nebo skupinové integrace, využitím 
individuálního vzdělávacího plánu.  
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• Blíže je specifikován postup péče o tyto žáky ve ŠVP v kapitole „Péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.“ 

• Zásady pro hodnocení těchto žáků jsou uvedeny v „Pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků“. 

• Organizací zajišťující péči o žáky školy se speciálními vzdělávacími potřebami je pověřen 

výchovný poradce - Mgr. Květuše Leistnerová, která také vede veškerou dokumentaci. 
 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

 

• Způsob podpory nadání je obsahem §17 a §18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

• Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního 
vzdělávacího plánu uvedeného ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. se změnami upravenými vyhláškou 

č. 62/2007 Sb., vyhláškou č. 326/2008 Sb. a vyhláškou č. 147/2011 Sb. a vyhláška 27/2016 Sb. 
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 
studentů mimořádně nadaných na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

 
• Organizací zajišťující péči o žáky mimořádně nadané je pověřen výchovný poradce - Mgr. 

Květuše Leistnerová, která také vede veškerou dokumentaci. 

 

• Mimořádně nadanými a talentovanými žáky jsou i ti, kteří dosahují vynikajících výsledků ve 
sportu. 

 
• Výchovný poradce zpracuje pokyn pro vzdělávání žáků základní školy se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně talentované. 
 
Poradenství ve školách a školských poradenských zařízeních 

 

• Poradenské služby podle navazující vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. ve znění vyhlášky 

č.197/2016 Sb. poskytuje škola, školské poradenské pracoviště a speciálně pedagogické 

centrum. 

• Základní škola - Základní škola a Mateřské škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková 

organice zajišťuje poskytování poradenských služeb: 
 

- výchovný poradce 

- školní metodik prevence 

- speciální pedagog  
 

• Poradenské služby na škole jsou zaměřeny na: 
 

- prevenci školní neúspěšnosti 
- primární prevenci sociálně patologických jevů 

- integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
- péči o nadané žáky 

- péči o žáky s neprospěchem 
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Zajišťování přechodu žáků z jiných škol (zejména neúplných) 

 

• Při překonávání adaptačních potíží žáků se doporučuje realizovat tyto metody a formy: 
 

- seznamovat se s platnými právními předpisy, které se vztahují k dané 
problematice, 

- zajišťovat kompatibilitu vzdělávacích programů, 
- zajišťovat návaznost výuky cizích jazyků, 
- využívat vzájemné kontakty ředitelů a zástupců ředitelů, učitelů, žáků jednotlivých 

škol, 
- využívat různých forem spolupráce škol, 
- předávat kopie pedagogické dokumentace a informace o žácích. 
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Škola je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka 
vyplývajících z odlišnosti ŠVP. 

Zařazování průřezových témat 

 

Průřezovými tématy zařazenými do učebních plánů jednotlivých předmětů jsou: 

 

- multikulturní výchova, 
- výchova ke zdraví - zdravý životní styl, 
- ochrana člověka za mimořádných událostí, 
- environmentální výchova, 
- dopravní výchova, 
- ochrana duševního vlastnictví. 

 

Multikulturní výchova 

 

• Tato oblast je zpracována v rámcový vzdělávací program - ZV a promítá se do 

mezipředmětových vztahů. Jedná se o nadpředmětové téma. 
 

• Klíčové místo na naší škole má výchova k pozitivnímu postoji k minoritám a k lidem různých 

národností, náboženství a kultur. Tato výchova bude reagovat na aktuální problematiku naší 

lokality. 
 

• Žáci školy by též měli být dostatečně informováni o současných extremistických skupinách 
mládeže. 

 
• Ve výuce je potřebné akceptovat téma česko-německých vztahů včetně objektivních 

informací o odsunu sudetských Němců a poznávat kulturu, jazyk a každodenní život dalších 

národnostních etnik. 
 

Výchova ke zdraví - zdravý životní styl 

 

• Cílem výchovně vzdělávacího působení je žák odpovědný za vlastní chování a způsob života v 

míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Proto dovednosti a kvality pozitivního zdravého 

životního stylu musí být nedílnou součástí procesu vzdělávání. 
 

• Tato oblast je zpracována v rámcovém vzdělávacím programu ZV a promítá se do 

mezipředmětových vztahů. Jedná se tedy o nadpředmětové téma. 
 

• V rámci této výchovy se jedná zejména o témata zdraví, zdravého životního stylu, rodinného 

života, vztahy mezi lidmi, problematiku šikany a prevence násilí. Téma „ochrana člověka za 

mimořádných událostí“ se zařazuje jako samostatné průřezové téma. 
 

• Doporučuje se pokračovat v projektu „Zdravé zuby“. Více viz www.zdravezuby.cz. 
 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 

• Problematiku upravuje metodický pokyn č. j. 12 050/2003-22 a dodatek k učebním osnovám 

pro základní školy č. j. 13 586/2003-22. K danému tématu byla vydána metodická příručka 

„Ochrana člověka za mimořádných událostí“ ze dne 4. března 2003. 
 

• Vedle zmíněné „povinné“ příručky lze čerpat materiály i ze staršího vydání této brožury ze dne 
4. května 1999, příručky pro učitele základních a speciálních škol vydané Ministerstvem vnitra 
- generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR „Výchova dětí v oblasti požární 
ochrany“ z roku 2003, příručky pro obyvatelstvo vydané Ministerstvem vnitra - generálním 



 

Str. 17 z 30 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR „pro případ ohrožení“ z roku 2004, případně z 

jiných vhodných materiálů. 
 

Tato problematika byla zpracovaná v „Dodatku školního vzdělávacího plánu“ s platností od 1. 9. 2013. 
 
 
Environmentální výchova  

• Výchova k udržitelnému rozvoji, environmentální výchova je jednou z priorit vzdělávací 

politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

• Problematika environmentální výchovy je zpracována v Metodickém pokynu č. j. 32 

338/2000-22, bližší informace jsou na www.env.cz. 
 

• Škola na základě metodického pokynu vytváří roční plán aktivit zaměřených na 
environmentální výchovu  
 

• Metodikem environmentální výchovy je Mgr. Veronika Kučerová 

 
Dopravní výchova 

 
• Úkoly v dopravní výchově vyplývají z Usnesení vlády č. 394/2004. 

 
• Jedná se zejména o rozvíjení a podporu nových forem dopravní výchovy na všech stupních 

škol a důraz na výuku první pomoci. 
 
Ochrana duševního vlastnictví 
 

• Tato výchova se zabývá nelegálním kopírováním jakýchkoli programů. 
 

• Problematika je zpracována v rámcovém vzdělávacím programu ZV a v materiálu pod názvem 

Ochrana autorských práv zveřejněný na www.msmt.cz. 
 

5. Informace z dalších oblastí 
 

Vedením účetnictví a zpracovávání mezd školy a Mateřské školy je od 1. září 2009 pověřena externí 

pracovnice - p. Hana Vyčítalová. 
 

Pedagogickým pracovníkem školy může být podle zákona č. 163/2004Sb., o pedagogických 

pracovnících ve znění pozdějších předpisů, ten, kdo splňuje tyto předpoklady: 
 

- je plně způsobilý k právním úkonům, 
- má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 
- je bezúhonný, 
- je zdravotně způsobilý, 
- prokázal znalost českého jazyka. 

 

Jedním z hlavních dlouhodobých cílů školy je dále vzdělávat již kvalifikované pedagogické pracovníky, 

stejně tomu bude i v letošním školním roce 2022/2023. 
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Noví  zaměstnanci školy absolvují školení o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků, požární ochraně 

a první pomoci, další periodické školení o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků, požární ochraně a 

první pomoci  to bude probíhat na počátku školního roku 2022/2023. 
 

Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace má ode dne 

1. listopadu 2010 uzavřenou smlouvu o poskytování závodní preventivní péče s MUDr. Liborem 

Dupalem. Ředitelkou školy určení zaměstnanci školy se zúčastní periodické (tj. po 2, 4 nebo 6 ti letech) 

zdravotní prohlídky. 

 

V průběhu celého školního roku 2022/2023 bude prováděna kontrolní činnost podle plánu kontrolní 
činnosti. 
Kontrolní činnost vykoná ředitelka školy, případně určený pracovník školy. 
 

Formy prezentace školy: 
 

- příspěvky do „Zpravodaje pro obec Petrovice“, 
- příspěvky do školního časopisu „Petrovický klíček“ 

- příspěvky do dalších sdělovacích médií (např. Ústecký deník) 
- příspěvky na internetové stránky školy 

- zhotovení nástěnek, informačních letáků 

Tento vnitřní předpis „O organizaci vzdělávání ve školním roce 2020/2021“ nabývá platnost dne 26. 

srpna 2022 a účinnost 1. září 2022 a současně ruší platnost předcházejícího vnitřního předpisu „O 

organizaci vzdělávání ve školním roce 2021/2022.  
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Příloha č. 1 
 

Přehled zaměstnanců Základní školy - 
Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
 

Mgr. Květuše Leistnerová - ředitelka 1 

 
Mgr. Veronika Mračková – učitelka, zastupující v případě nepřítomnosti ředitelky školy 
Mgr. Kateřina Benešová - učitelka 
Mgr. Eva Havlíková – učitelka AJ  
Mgr. Eliška Parýzková – učitelka  
Bc. Ivana Förster - asistent pedagoga,  
Adéla Zavadilová - asistent pedagoga 
Ema Kožená – školní asistent 

 

Dana Trojanová – vychovatelka 
Šárka Šamsová - vychovatelka 
 

Ivana Förster - administrativní pracovnice,  
Natálie Tomková - vedoucí školní jídelny 
Hana Němcová - kuchařka 
Olga Hubená - kuchařka 
 

Aneta Murníková- uklízečka 
Marek Oláh – uklízeč, školník 
 
 
 
 

Přehled zaměstnanců Mateřské školy - 
Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
 

Mgr. Květuše Leistnerová - ředitelka 1) 

 
Bc. Helena Kubíková – zástupce ředitele MŠ 
Markéta Brunclíková- učitelka 
Markéta Petanová - učitelka 
Veronika Káňová – učitelka 
Iveta Rezáková – asistent pedagoga 
Ema Kožená – školní asistent 
 

Natálie Tomková - vedoucí školní jídelny 
Hana Němcová - kuchařka 
Olga Hubená - kuchařka 
 
Markéta Červinková – uklízečka 
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1) Po dobu nepřítomnosti ředitele Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace delší než 10 pracovních dnů jdoucích po sobě je jeho 

zastupováním v plném rozsahu bez výjimky pověřena Mgr. Veronika Mračková 
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Příloha č. 2 
 

Jmenovité pověření ředitelkou 
Základní školy a Mateřské školy Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

k vykonávání zadaných činností 
třídní učitelka I. třídy (1. ročníku) – Mgr. Kateřina Benešová 

třídní učitelka II. třídy (2. ročníku) - Mgr.  Eva Havlíková 

třídní učitelka III. třídy.(3.+5.ročník- Mgr. Květuše Leistnerová 

třídní učitelka IV. třídy (4.ročník) – Mgr. Veronika Mračková 

učitel  naukových předmětů a výchov- Mgr. Eliška Parýzková 

 

koordinátor kulturních akcí ve škole – Mgr. Kateřina Benešová 

koordinátor sportovních akcí - Mgr. Veronika Mračková, Mgr. Eliška Parýzková 

koordinátor školního vzdělávacího programu - Mgr. Květuše Leistnerová 

 

příprava a provedení zápisu do I. třídy (1. ročníku)   

Mgr. Veronika Mračková,  Mgr. Květa Leistnerová 

organizace celoškolního ozdravného pobytu - školy v přírodě   

Dana Trojanová, Mgr. Květa Leistnerová 

 

výchovný poradce - Mgr. Květa Leistnerová 
školní metodik prevence – Mgr. Kateřina Benešová 
koordinátor environmentální výchovy – Mgr. Veronika Mračková 
koordinátor prevence sociálně patologických jevů - Mgr. Kateřina Benešová 
Vedoucí předmětové komise českého jazyka - Mgr. Kateřina Benešová 
Vedoucí předmětové komise matematika  - Mgr. Veronika Mračková 
Vedoucí předmětové komise anglický jazyk – Mgr. Eva Havlíková 

Vedoucí předmětové komise vzdělávací oblast člověk a jeho svět - Mgr. Eliška Parýzková 

 

správce výukových programů uložených ve sborovně  - Mgr. Veronika Mračková 

  

správce kabinetu Pč a Vv Mgr. Květuše Leistnerová 

správce školní kuchyňky, sborovny – Mgr. Kateřina Benešová 

správce kabinetu Pv, Př a Vl – Mgr. Eliška Parýzková 

sklad učebnic – Mgr. Veronika Mračková , Mgr.Eva Havlíková 

správce obecní, učitelské a žákovské knihovny – Adéla Zavadilová,  Dana Trojanová 

 

správce školních web stránek – Mgr. Petr Mička, Bc. Jan Leistner 

 

vedoucí školní jídelny – Natálie Tomková 

 

garant projektu „Mléko do škol“ – Bc. Ivana Förster 

garant projektu „Ovoce do škol“ – – Bc. Ivana Förster 

 

 

sběrový referent –Marek Oláh 
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Zaměstnanci pověřeni ředitelkou školy správou kabinetů jsou osobně zodpovědní za všechny 
předměty uložené v úseku jimi spravovaném (tj. nejenom za jejich počet, úplnost, stav a použitelnost, 
ale také za jejich bezpečné zajištění). Případné poškození nebo ztráty jim svěřených kabinetních sbírek 
jsou povinni ihned hlásit ředitelce školy. V případě, že ale dojde k nadměrnému opotřebení nebo 
poškození, popřípadě dokonce ke ztrátě jakéhokoli předmětu ze svěřené kabinetní sbírky z důvodů 
vlastní nedbalostí, bude způsobená škoda po správci kabinetní sbírky vymáhána.  
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Příloha č. 3 

PŘÍKLADY PRO VÝBĚR ZÁSADNÍHO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 
 

1. stupeň základního vzdělávání 
 

1. Co je na 1. stupni zásadní?  
 

Primární vzdělávání je proces založený na seberozvoji žáka1, na jeho postojích, zájmech, 

dovednostech, hodnotové orientaci a sebehodnocení. Zásadní je činnostní a praktický charakter 

vzdělávání vycházející ze zkušeností žáka. Důležitá je motivace a podpora žáka při učení s ohledem 

na jeho individuální předpoklady a potřeby. Proto je důležité vybírat takový vzdělávací obsah, který 

žákovi umožní objevování, hledání cest k řešení problémů i samostatné tvoření a experimentování. 

Doporučujeme zaměřit se na vzdělávací obsahy, které dávají prostor pro rozvoj klíčových 

kompetencí. Poznání vztahu mezi osvojovaným vzdělávacím obsahem a rozvíjením klíčových 

kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech napomáhá při rozhodování, na která témata se 

ve výuce zaměřit a jaké činnosti preferovat. Je třeba také vzít v úvahu, že mnoho učebnicových sad 

a školních vzdělávacích programů zahrnuje rozšiřující vzdělávací obsah, který stojí mimo rámec RVP 

ZV. 

Podstatná je rovněž volba vhodných metod a forem výuky, které umožní její personalizaci. Ta je 

společně 

s využíváním průběžného formativního hodnocení nezbytná pro prožívání úspěchu žáka v procesu 

učení. 
 

 

2. Jak vybrat zásadní vzdělávací obsah pro jednotlivé vzdělávací obory? 

  Český jazyk a literatura 

Při výběru zásadního vzdělávacího obsahu se zaměřte na ten, který vychází z komunikačních 
potřeb žáka a jemu blízkých situací, směřuje k rozvoji klíčové kompetence komunikační a 
podporuje utváření a prohlubování   jednotlivých   složek   čtenářské   gramotnosti.   Spojení   
komunikačního   problému s jazykovým umožňuje žákům hlubší osvojení jazykových prostředků, 
které jim pomáhají komunikaci zvládnout. Učivem by tedy měly být jazykové jevy aplikované v 
souvislosti s rozvojem komunikačních dovedností. Proto v oblasti jazykové výchovy zvažujte šíři 
a obtížnost osvojovaných vědomostí. Podporujte vlastní písemný projev žáků a jeho 
srozumitelnost s ohledem na komunikační záměr, který sleduje. 

V oblasti literární výchovy se zaměřte na podporu žáků jako samostatných čtenářů, kteří si 
budují vztah ke čtení a samostatně si vybírají knihy, poskytněte i prostor pro sdílení čtenářských 
prožitků a zkušeností. 

Užitečná může být kapitola Komunikační a slohová výchova v Metodických komentářích a 
úlohách ke Standardům pro základní vzdělávání – Český jazyk a literatura, kde jsou popsány a 
ilustrovány tři úrovně obtížnosti (minimální, optimální a excelentní), a materiál Čtenářská 
gramotnost v uzlových bodech vzdělávání, který vám může poskytnout oporu při sledování 
dosažené úrovně čtenářské gramotnosti. 

 
1 V dokumentu jsou používány pojmy žák, učitel jako označení pedagogické kategorie nebo profesní skupiny, tj. žák i žákyně, 
učitel i učitelka. 
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Výběr zásadního vzdělávacího obsahu s důrazem na komunikační potřeby žáka si lze ukázat na 
ilustrativním příkladu naplňování očekávaného výstupu ČJL-5-1-09 žák píše správně po stránce 
obsahové i formální jednoduché komunikační žánry. 

Ve sféře běžné komunikace si žák potřebuje uvědomovat působení vlastní výpovědi na druhého 
(směrem k pravidlům slušné komunikace a netikety); funkčně se vyjádřit na sdílené (elektronické) 
platformě; převést/vyjádřit neverbální projevy (mimika, gesta apod.) do písemné podoby / v 
písemné podobě. 

Řešenými komunikačními problémy jsou osvojení fatické funkce jazyka (dovednost mluvit, číst a 
psát s porozuměním a pochopením, vnímat řeč mluvenou a psanou), konverzační styl, možná 

významová vyprázdněnost hromadných dialogů na sociální síti, působení výpovědi na 
komunikačního partnera, slušnost komunikace, porušování pravopisné a jazykové normy v 
elektronických komunikátech. 

Souvisejícím jazykovým problémem je pravopisná norma, zkratkovitost a úspornost, přenesení 
zvukové roviny a neverbální komunikace do písma (např. emotikony, emoji, vulgarismy). 

 

Modelová realizace ve výuce 

1. Vycházíme ze zkušenosti žáků s elektronickou komunikací nebo s diskusí na internetu (lze 
převést i na tištěné komunikáty) a s autentickým skupinovým dialogem. Ty využijeme jako 
vstupní materiál do diskuse a zaměříme se na zkušenosti žáků. (Kolik zpráv denně 
dostáváte? Jste vždy účastníky konverzace? Dostáváte i zprávy, které vás obtěžují?) 

2. Vedeme žáky k pochopení, jak nesmyslné mohou být konverzace na sociálních sítích. (Jaký 
je vztah účastníků konverzace? Kolik jich může být? Navazují na sebe jednotlivé repliky? Co 
je cílem konverzace? Jsou všichni spokojeni s jejím průběhem? Proč ne? Jak se asi jednotliví 
účastníci cítí? Stalo se vám někdy, že něco, co jste napsali, bylo pochopeno jinak? Proč k 
tomu asi došlo?) 

3. Následuje jazyková reflexe, ve které se zaměříme na specifičnost textu, nedodržování 
pravopisných pravidel, opomíjení interpunkce, úmyslné vynechávání některých písmen 
nebo jejich záměrné hromadění, nejednoznačnost některých zkratek nebo emotikonů. 
Vedeme žáky k uvědomění, že některé odchylky mají v elektronickém textu v daném 
kontextu své opodstatnění, ale nejsou aplikovatelné na jakékoliv písemné projevy. 

4. Aplikace: žáci mají převést výchozí komunikát do podoby, která bude pro všechny 
účastníky přijatelná. Pokud žáci navrhnou, že by takovou konverzaci vůbec nevedli, je to 
výborný výsledek a mohou navrhnout konverzaci, která by byla konstruktivní. 

 

Zdroje 

Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání 

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání – 

Český jazyk Možnosti integrace ve výuce českého jazyka 

ŠTĚPÁNÍK, Stanislav a kol. Školní výpravy do krajiny češtiny. Didaktika českého jazyka pro 

základní školy. Fraus, Plzeň, 2020. ISBN 978-80-7489-595-1. 

 

Cizí jazyk 
Systém jazykového vzdělávání je založen na směřování k referenčním úrovním podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky. V RVP ZV se jedná o úrovně A1 (1. stupeň a Další cizí 
jazyk). Pro dosažení této úrovně je třeba dbát na vyrovnanost všech složek jazykové výuky (4 řečové 
dovednosti). Souběžně lze doporučit využívání komunikativního přístupu ve výuce cizích jazyků a 
výběr témat, která jsou pro žáka motivační a vztahují se k oblastem, které jsou žákovi blízké. 

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=94099&view=2935
https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20713/metodicke_komentare_ke_standardum_zv.pdf
https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20713/metodicke_komentare_ke_standardum_zv.pdf
https://www.projektsypo.cz/dokumenty/Metodicka_prirucka_SYPO_CJL.pdf
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Doporučení pro výběr zásadního vzdělávacího obsahu je zpracováno v samostatném materiálu. 

 

Matematika a její aplikace 

Při výběru zásadního vzdělávacího obsahu se zaměřte na ten, který směřuje k rozvoji a 
prohlubování jednotlivých složek matematické gramotnosti nebo byl identifikován jako kritické 
místo ve výuce matematiky (počítání s přechodem přes desítku, dělení se zbytkem, písemné 
dělení dvojciferným dělitelem, zaokrouhlování, obvod, obsah, slovní úlohy, počítání s penězi, 
jednotky času, délky, hmotnosti), neopominutelný je rozvoj finanční gramotnosti. Pro hlubší 
porozumění matematickým jevům a pro osvojení a upevnění matematických dovedností 
zapojujte žáky do výuky prostřednictvím manipulačních činností nebo činnostního učení, práce 
s chybou, dále nabízením prostoru pro hledání a zdůvodňování vlastního řešení, volbou situací 
a úloh, které jsou žákům blízké apod. Podstatné je porozumění, nikoliv osvojování 
matematických pojmů bez souvislostí. K tomu vede výuka opřená o modely a poskytnutí 
dostatečného časového prostoru, tak, aby každý měl žák příležitost problematice porozumět. 

Užitečné mohou být Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání – 
Matematika, kde jsou popsány a ilustrovány tři úrovně obtížnosti (minimální, optimální a 
excelentní), a materiál Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání, který může 
učiteli poskytnout oporu při sledování dosažené úrovně matematické gramotnosti. 

Výběr zásadního vzdělávacího obsahu si lze ukázat na ilustrativním příkladu naplňování 

očekávaného výstupu M-5-3-04 žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu. 
 

Indikátory: 

 žák určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců a 
obdélníků 

 žák používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez vzájemného převádění 
 

Ilustrativní úloha s komentářem 
 
 

 

 
Úloha ukazuje zadání na minimální úrovni. Žáci volí různé způsoby řešení podle své aktuální úrovně 
dosažených znalostí a dovedností. 
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Zadání na optimální úrovni vyžaduje hlubší porozumění, žáci opět mohou volit různé způsoby 
řešení. 

Na uvedeném příkladu ilustrujeme naplňování očekávaného výstupu, který směřuje k 
pochopení pojmu obsah rovinných útvarů a jeho určování pomocí čtvercové sítě i na optimální 
úrovni. Určování obsahu prostřednictvím vzorců je záležitostí až 2. stupně ZŠ. 

 

Zdroje 

Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání 

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání – Matematika 

RENDL, Miroslav, VONDROVÁ, Naďa a kol. Kritická místa matematiky na základní škole 
očima učitelů. Praha, Univerzita Karlova, 2013. ISBN 978-80-7290-723-6. 

 

 

Člověk a jeho svět 

Při výběru zásadního vzdělávacího obsahu se zaměřte na ten, který vychází z bezprostředního 

okolí žáků, staví na jejich zkušenostech, umožňuje jim používání názorných pomůcek, pozorování 
přírody a činnosti lidí, vlastní bádání a experimentování, vytvářením a řešením modelových 
situací. Široce pojatá vzdělávací oblast nabízí přirozenou integraci vzdělávacího obsahu, kterou 
můžete realizovat prostřednictvím tematických dnů nebo projektů. 

Vzdělávací obsah bývá v učebnicových sadách a školních vzdělávacích programech rozpracován 
do podrobností, které přesahují RVP ZV pro dané období, a následně je opětovně realizován na 
2. stupni (především v tematickém okruhu Lidé a čas). 

Užitečné mohou být Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání, 
kde jsou popsány a ilustrovány čtyři úrovně obtížnosti (snížená, minimální, optimální a 
excelentní). 

Výběr zásadního vzdělávacího obsahu z tematického okruhu Lidé a čas si lze ukázat na 

modelové realizaci, která směřuje k naplňování očekávaného výstupu ČJS-5-3-01 žák pracuje s 

časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy. 
 

Indikátory: 

 žák porovná různé časové údaje (mezi sebou a se vztahem k současnosti) 

 žák zanese časové údaje do časové osy 
žák porovná různé jevy z minulosti mezi sebou navzájem a s jevy ze současnosti 

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=94098&view=13192
https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20617/matematika.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nada-Vondrova/publication/308959439_Kriticka_mista_matematiky_na_zakladni_skole_ocima_ucitelu/links/57fa44ba08ae886b8985f026/Kriticka-mista-matematiky-na-zakladni-skole-ocima-ucitelu.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Nada-Vondrova/publication/308959439_Kriticka_mista_matematiky_na_zakladni_skole_ocima_ucitelu/links/57fa44ba08ae886b8985f026/Kriticka-mista-matematiky-na-zakladni-skole-ocima-ucitelu.pdf
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Modelová realizace ve výuce 

1. Vyjdeme ze zkušeností žáků s cestováním a s různými dopravními prostředky. 

2. Na obrázcích představíme historickou podobu vybraných dopravních prostředků. 
Necháme žáky odhadnout, který je nejstarší, nejnovější. 

3. Žáci pracují s texty k jednotlivým dopravním prostředkům a na základě informací z textu 
přiřazují obrázky na časovou osu. 

4. Učitel vede žáky k zamyšlení nad tím, jaká pozitiva rozvoj dopravy přinesl, a naopak, 
zda mohl 
přinést i něco negativního. 

 

Je zřejmé, že pro naplnění uvedeného očekávaného výstupu není nutné pamětné osvojení 
dějinných událostí, historických pojmů nebo letopočtů, ale práce s časovou osou, s informacemi, 
vyvozování vztahu mezi nimi a propojení se současností. Společně s naplňováním uvedeného 
výstupu je rozvíjena také čtenářská gramotnost. 

Výběr zásadního vzdělávacího obsahu z tematického okruhu Rozmanitost přírody si lze ukázat 

na ilustrativním příkladu propojení a naplňování očekávaných výstupů ČJS-5-4-01 žák objevuje 

a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 

mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka a ČJS-5-4-07 žák založí jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu (v RVP ZV 2021 přečíslován 

na ČJS-5-4-06). 
 

Indikátory: 

 žák na základě pozorování vyvodí vztahy mezi živou a neživou přírodou 

 žák použije vybrané pracovní metody a postupy při jednoduchých pozorováních a 
pokusech 

 žák dodrží pracovní postup 

 žák provede stručný a přehledný záznam o pokusu a popíše výsledek pokusu 
 

Ilustrativní úloha s komentářem 

Zadání: Petr přinesl do školy článek upozorňující na úspěch mladých českých badatelů, kteří za 
svůj simulátor deště obdrželi ocenění na mezinárodní soutěži mladých přírodovědců. Paní 
učitelku napadlo, že by si Petr společně se spolužáky mohl podobný pokus vyzkoušet. V třídní 
knihovničce pak společně objevili knihu „Experimenty mladých vědátorů“, kde našli pokus s 
názvem „Proměny vody“. Zkuste si i vy, stejně jako Petr se spolužáky, tento pokus zrealizovat. 

 

1. Nasypte si trochu půdy do plastové nádoby (např. misky) a zalijte ji vodou tak, aby půda 
byla vlhká obdobně, jako je tomu při zalévání rostlin v květináčích. 

2. Vlhkou půdu umístěte na dno průhledné plastové nebo skleněné nádoby (např. uříznuté 
dno PET láhve, zavařovací sklenice). Půda by v nádobě měla sahat do výšky 3–4 
centimetrů. 

3. Doprostřed nádoby, na povrch půdy umístěte malý kelímek (sklenici). 

4. Posléze uzavřete otevřenou část nádoby potravinářskou fólií tak, aby fólie nebyla zcela 
napnutá, a důkladně po okrajích utěsněte (např. gumičkou). 

5. Na potravinářskou fólii, přesně nad kelímek umístěte kamínek, kterým fólii zatěžkáte. 
 

Po dobu 4 hodin provádějte pozorování každou hodinu. Svá pozorování průběžně zapisujte 
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do záznamového listu. Na základě pozorování průběhu pokusu odpovězte na níže uvedené 
otázky: 

Co se v průběhu pokusu dělo ve sklenici? 

Odkud se vzala voda, která se objevila v malém kalíšku (sklenici) uprostřed nádoby? Uveďte konkrétní 
souvislost daného pokusu s koloběhem vody v přírodě. 
 

Pro vyřešení zadání je předpokladem, že žáci daný pokus zrealizují a zároveň provedou záznam 
o průběhu pokusu vycházející z pravidelného pozorování. Na základě záznamu průběhu pokusu 
odpoví na uvedené (především otevřené) otázky. Je zřejmé, že očekávaný výstup ČJS-5-4-01 
nesměřuje k pamětnému osvojování pojmů souvisejících se živou a neživou přírodou, ale k 
vlastnímu bádání, pozorování a vyvozování souvislostí mezi jevy. 

 

Zdroje 

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání – Člověk a 

jeho svět Badatelsky orientované vyučování s projektem Badatelé.cz 

UčíTelka (3.–5. třída): Orientace v čase II 
 

 

Hudební výchova 

Hudební výchova byla ve školním roce 2020/2021 výrazně ochuzena o zpěv (vokální činnosti) 
a dále 
o možnost pravidelného setkávání se při společné tvorbě a interpretaci hudby se zařazením her 
a pohybu. U Hudební výchovy je důležitý činnostní přístup ke vzdělávacímu obsahu, a právě 
společné činnosti výrazně chyběly ve vzdělávání v předchozím období. Je nezbytné tyto činnosti 
obnovit, věnovat jim pozornost, bez ohledu na to, do jaké hloubky budou různá témata 
probrána. Důležitá je aktivní účast žáků ve všech činnostech – vokálních, instrumentálních, 
hudebně pohybových i poslechových, kterými prochází tvořivost jako jeden z důležitých 
principů. Učitel bude vždy vycházet ze znalosti své třídy s ohledem na individuální schopnosti a 
dovednosti žáků a též z respektu k projeveným zájmům žáků, který je možné vzbuzovat, ale také 
směrovat vhodnou motivací. Znamená to též omezení naukové části, respektive snahu 
vyvozovat hudební pojmy a případnou teorii – pokud je to jenom trochu možné – vždy ze znějící 
hudby, z činností. Jako nabídku pro realizaci činností na minimální úrovni lze využít následující 
zdroje, především úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání – Hudební výchova. 

Zdroje 

Standardy pro základní vzdělávání – Hudební výchova (včetně indikátorů, které stanovují 

minimální úroveň zvládnutí očekávaných výstupů) 

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání – Hudební výchova (včetně 

nastavení úrovně obtížnosti a okomentovaných ilustrativních úloh) 

 

 

Výtvarná výchova 
Výtvarná výchova je především činnostním předmětem, proto by její výuka měla žákům poskytovat 
co nejvíce příležitostí jak k vlastní tvorbě, tak k vnímání a interpretaci výstupů vlastních, spolužáků i 
děl výtvarného umění. Všechny tyto tři roviny tvůrčích činností jsou stejně důležité a je potřeba 
žádnou z nich neopomíjet. Ve školním roce 2020/2021 byla větší část výtvarné výchovy přenechána 

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21343/metodicke_komentare_a_ulohy_je_standardum_zv___clovek_a_jeho_svet.pdf
https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21343/metodicke_komentare_a_ulohy_je_standardum_zv___clovek_a_jeho_svet.pdf
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20573/badatelsky-orientovane-vyucovani-s-projektem-badatele.cz.html/
https://edu.ceskatelevize.cz/video/9946-ucitelka-3-5-tr-orientace-v-case-ii?vsrc=vyhledavani&vsrcid=Havl%C3%ADnov%C3%A1
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=73151&view=9832
https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21389/metodicke_komentare_a_ulohy_je_standardum_zv___hudebni_vychova.pdf
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na vlastní iniciativě žáků v prostředí domova. Proto je důležité, aby žáci měli možnost podělit se s 
ostatními o to, co si sami namalovali, nakreslili, anebo je nutné vytvořit jim podmínky pro to, aby svůj 
záměr mohli naplnit nyní, ve škole. Pro motivaci žáků je také důležitý dostatek různorodého 
materiálu (včetně různých kvalit a formátů papíru), a to nejen pro kresbu a malbu, ale i pro 
prostorové práce. Žáci mají především dostat příležitost k tomu, aby měli prostor experimentovat s 
materiálem a objevovat jeho možnosti bez nároku na „hezký obrázek“. Je důležité, aby mohli 
vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ, fantazie, vjemů a pocitů – to je předpoklad pro 
seberealizaci a uplatnění individuálních schopností každého jedince. Na 1. stupni se žáci mají 
postupně učit své práce také ukládat a třídit, vytvářet si své tvůrčí deníčky. 
 

Zdroje 

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání – Výtvarná výchova 
 

 

Tělesná výchova 

Tělesná výchova rozvíjí především pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost. Předpokladem 
pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu. 
Dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. Žádoucí je utváření 
postojů a formování pohybového chování žáků tak, aby se promítlo do jejich celkového 
pohybového režimu. Proto je vhodné realizovat pohybové aktivity i mimo tělesnou výchovu. 

V roce 2020/2021 byla tělesná výchova při distančním vzdělávání velmi omezena, proto by 
měla být v následujícím roce všestranně podporována. Pohyb je pro žáky 1. stupně velmi 
důležitý, protože se v daném věku nejen rozvíjejí základní pohybové dovednosti a schopnosti, 
ale posiluje se i jejich vztah k pohybu. Na 1. stupni se pohybové vzdělávání soustřeďuje, kromě 
zmíněného rozvoje pohybových dovedností a tělesné zdatnosti, na hygienu a bezpečnost 
pohybových aktivit, na dovednost jednoduše zhodnotit kvalitu pohybových činností, na 
spolupráci žáků a fair play jednání. Pokud bychom měli označit něco, co není v tělesné výchově 
pro školní rok 2021/2022 zásadní, mohli bychom zmínit očekávaný výstup TV-5-1-08 žák 
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy, i když ve vazbě na 
uplatňované školní soutěže a „projektové dny zaměřené na pohybové aktivity“ je přirozené se 
o organizaci soutěží zmiňovat. 

Konkrétní možnosti zapojení pohybových aktivit žáků do jejich denního školního režimu 
doporučuje ČŠI v metodickém doporučení Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků. 
Konkrétně se jedná o aktivní transport do školy, aktivní využívání času přestávek, aktivní 
zařazování tělovýchovných chvilek do jiných předmětů, výuku v přírodě. Bylo by možné doplnit 
i cvičení před vyučováním a další pohybové aktivity ve školní družině. Vhodné je uvažovat i o 
posílení tělesné výchovy z disponibilní časové dotace, např. ve 3. a 4. ročníku, kdy je rozvoj 
pohybových schopností a dovedností nejintenzivnější. Je jistě vhodné podpořit pohyb žáků i 
nejrůznějšími zájmovými aktivitami (kroužky, turistické akce za účasti rodičů, pohybové akce v 
rámci obce atd.). 

 

Zdroje 

Metodické doporučení – Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků v rámci různých 
školních 
aktivit 

Abeceda pohybové aktivity dětí 

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21383/metodicke_komentare_a_ulohy_ke_standardum_zv___vytvarna_vychova.pdf
https://www.csicr.cz/html/2021/Inspirace_pro_podporu_pohybovych_dovednosti/html5/index.html?&locale=CSY&pn=1
https://www.csicr.cz/html/2021/Inspirace_pro_podporu_pohybovych_dovednosti/html5/index.html?&locale=CSY&pn=1
https://www.csicr.cz/html/2021/Inspirace_pro_podporu_pohybovych_dovednosti/html5/index.html?&locale=CSY&pn=1
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js19/abeceda/web/index.html
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Člověk a svět práce 

Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na osvojení praktických pracovních dovedností a návyků. 
Proto je vhodné vybírat takový vzdělávací obsah, který vede k osvojení základních pracovních 
dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k používání vhodných nástrojů, nářadí a 
pomůcek. Neopominutelnou součástí jsou činnosti, které podporují tvořivost žáků a realizaci 
vlastních nápadů. Vhodná je integrace vzdělávacího obsahu prostřednictvím projektů nebo 
tematického vyučování. 

 

Zdroje 

Standardy pro základní vzdělávání – Člověk a svět práce 

TechnoMet – videometodiky 
 

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67505&view=9832
https://www.pdf.upol.cz/ktiv/technomet/video-metodiky/

