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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

1. 1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 byla dána do provozu roku 1997. Rozhodnutím zastupitelstva města Sokolova se stala dne 1. 1. 2012 nástupnickou organizací pro 

Základní školu B. Němcové. Vzdělávání žáků probíhá paralelně ve dvou budovách a škola poskytuje vzdělávání žákům v 1. - 9. postupném ročníku ZŠ. Na druhém stupni jsou 

některé třídy zaměřeny na rozšířenou výuku tělesné výchovy. Škola rovněž poskytuje vzdělání žákům s lehkou a středně těžkou mentální retardací a žákům 

s kombinovanými vadami. 

 

1. 2 UMÍSTĚNÍ ŠKOLY 

Obě budovy nově vzniklé školy jsou v těsné blízkosti sportovišť TJ Baník Sokolov (zimní stadion, atletická dráha, hřiště na kopanou, …). Budova bývalé ZŠ B. Němcové je 

typickou sídlištní školou z roku 1972, budova ZŠ Běžecká byla postavena mnohem déle a respektuje nové trendy a potřeby ve vzdělávání. 

 

1. 3 VYBAVENÍ ŠKOLY (materiální, prostorové, technické a jiné podmínky) 

Výuka probíhá v kmenových třídách a v odborných učebnách, které poskytují velmi dobré podmínky pro vzdělávání. Součástí obou budov jsou školní jídelny, které stravují 

žáky školy i cizí strávníky. V obou budovách jsou vždy 2 tělocvičny se zázemím (šatny, sprchy, toalety, kabinety).  

Oddělení školní družiny mají pro svoji činnost v obou budovách vyhrazené vlastní prostory. Vedle budovy v ulici B. Němcové jsou umístěna dvě venkovní multifunkční hřiště 

s povrchem pro kopanou, florbal, basketbal, volejbal, apod. Pro ostatní sportovní disciplíny (atletika – zejména běžecké disciplíny) škola využívá cca 400 m vzdálený areál TJ 

Baník Sokolov (400 m dlouhá atletická dráha s umělým povrchem, hřiště na kopanou). Budova v Běžecké ulici má k dispozici učebnu v přírodě a udržovanou zahradu 

s prolézačkami pro žáky 1. stupně. 

 

1. 4 CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Školu navštěvuje od 1. 9. 2012 cca 500 žáků. Žákům 2. stupně je umožněno rozvíjet jejich sportovní nadání ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Zřízení 

sportovních tříd chápeme jako vhodnou alternativní činnost pro volný čas (aktivní prevence kriminality a zneužívání návykových látek). Důraz klademe i na získávání 

vědomostí v ostatních předmětech, z cizích jazyků nabízíme možnost vyučování německého a anglického  jazyka. Máme dobrou zkušenost s integrací žáků se zdravotním 

postižením. V praktických a speciálních třídách jsou pak žáci z celého Sokolova a přilehlých vesnic. 

Volný čas žáků se snažíme vyplnit širokou nabídkou zájmových kroužků (zdravotnický, výtvarný, náprava vývojových poruch učení, přírodopisný, hudební, informatika, 

francouzský, anglický, německý jazyk, tenis, florbal, dopravní, atletický, atletická přípravka, keramický). 

Pedagogický sbor je po změnách stabilizován, ve škole pracuje školní psycholog, výchovní poradci, koordinátoři ŠVP, koordinátor EVVO, metodik školní prevence, při výuce 

pomáhají asistenti pedagoga. Problematikou romského etnika se velmi erudovaně zabývají  asistentky pro sociálně znevýhodněné žáky. 
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1. 5 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, DLOUHODOBÉ PROJEKTY 

Zaměstnanci bývalé ZŠ B. Němcové navazují na spolupráci s německou školou Realschule Coburg I, která trvá od roku 1997. Pravidelně se žádá o finanční podporu 

spolupráce Česko-německý fond budoucnosti a program EU Comenius – partnerství škol. Škola se zapojuje, jak do bilaterální, tak multilaterální spolupráce, komunikačním 

jazykem je většinou angličtina. Setkávají se žáci 8. – 9. tříd. Jazykové zdokonalení je jedním z hlavních důvodů, proč je tato spolupráce stále prohlubována. Žáci každoročně 

soutěží v míčových hrách, atletice, skupiny navštěvují různé závody a instituce. Cílem spolupráce jsou společenská a sportovní setkávání, poznávání kulturních památek 

zapojených škol, zdokonalování se v konverzaci v cizím jazyce, přátelský život ve sjednocené Evropě. 

Zaměstnanci ZŠ Běžecká již 10 let spolupracují velmi úzce s Grundschule Waldsassen. Během plodné spolupráce se podařilo získat 3 granty na rozvoj jazykového vzdělávání, 

2 ocenění od kraje Tischenreuth podpořené finanční odměnou. Pedagogové jsou rovněž zapojeni do programu „Dokážu to“, který pomáhá těm, kteří chtějí svoji školu 

rozpohybovat, poznat nové metody a formy práce, podělit se s ostatními vyučujícími o svoje úspěchy i nezdary.  

Škola rovněž pořádá ozdravné pobyty, plní úkoly s akcemi AJAX, je zapojena do programu Zdravé zuby a M. R. K. E. V. V letošním roce získala titul EKO ŠKOLA. Žáci se 

celoročně účastní Sportovní ligy škol. 

 

1. 6 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi, aj.) 

Spolupráce se zákonnými zástupci tvoří jeden ze strategických cílů nově vzniklé školy. Jeho naplňování není vůbec jednoduché, ale velmi dobře si uvědomujeme, že bez 

vzájemného partnerství bychom kýžených výsledků jen těžko dosáhli. Zákonní zástupci jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně na třídních schůzkách nebo 

konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících. Se zákonnými zástupci se setkáváme na Dni otevřených dveří, na besídkách, při slavnostním vyřazování žáků, školní 

akademii, někteří zákonní zástupci pořádají pro žáky besedy, zvou je na svá pracoviště.Zákonní zástupci jsou rovněž informováni o činnosti školy prostřednictvím webových 

stránek. 

 

Na škole pracuje Školská rada. 

 

Jsme školou úzce spolupracující s PPP v Sokolově, Střediskem výchovné péče v Karlových Varech, Policií ČR, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ v Sokolově, 

DDM Sokolov a dalšími institucemi. 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠVP 

2. 1 POJETÍ ŠVP 

Co chceme – naše vize 

1) Chceme vychovávat aktivní, schopné a samostatné žáky. 

2) Chceme, aby je získané znalosti a dovednosti motivovaly k dalšímu systematickému vzdělávání. 

3) Chceme rozvíjet pohybové dovednosti sportovně nadaných žáků – pokračovat v tradici tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

4) Chceme rozvíjet komunikační dovednosti žáků 

 v mateřském jazyce 

 v cizím jazyce 

 v informačních technologiích 

 v sociálních vztazích 

5) Chceme pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

6) Chceme, aby se naši žáci naučili chápat a poslouchat druhé, aby byli tolerantní k odlišnostem. 

7) Chceme vést žáky k volbě povolání. 

8) Chceme, aby naši žáci vědomě dodržovali stanovená pravidla třídy, školy, společnosti. 

Kudy vede cesta? 

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, vznikl na základě analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků 

zákonných zástupců, klade důraz na principy humanistické pedagogiky. 

Hlavní myšlenkou je otevřenost školy dětem, zákonným zástupcům, veřejnosti a to nejen obsahem vzdělání, respektováním žáka jako osobností, diferencovaným přístupem, 

vztahy ve škole, společnými prožitky pedagogů a žáků, ale také naplňováním nejzákladnějších potřeb, prostorem k samostatnému myšlení, odpovědnému rozhodování, 

spřízněností s přírodou, souladem s uznávanými mravními hodnotami a občanskými postoji. 

Vyjádřit toto lze slovy – komunikace, integrace, sounáležitost, samostatnost, zodpovědnost, zdravý životní styl, kulturní a estetický prožitek. 
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2. 2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni. Klíčové kompetence žákům  

pomáhají při získávání základů všeobecného vzdělávání, jejich úroveň není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní vzdělávání a orientaci v každodenním 

praktickém životě. 

 

2. 2. 1 KOMPETENCE K UČENÍ - vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost, připravujeme je na celoživotní učení. 

 Na praktických příkladech, blízkých žákovi, vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. 

 Podporujeme samostatnost a tvořivost, kritické posuzování vlastní práce. 

 Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 

 Vedeme žáky k plánování, organizování a vyhodnocování jejich činnosti. 

 Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. 

 Ve výuce rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). 

 Umožňujeme žákům vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. 

 Ve vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. 

 Umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 

 Uplatňujeme individuální přístup k žákům. 

 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. 

 Při hodnocení používáme především pozitivní motivaci. 

 Uplatňujeme práci s chybou. 

 

2. 2. 2 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 Učíme žáky nebát se problémů (problémy byly, jsou a budou, problém není hrozba, ale výzva). 

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky problémy rozpoznávat, odhalovat jejich příčiny, hledat a navrhovat jejich řešení, ověřovat 

správnost a přijímat zodpovědnost. 

 Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. 

 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů. 

 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 
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 Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. 

 Učíme, jak některým problémům předcházet. 

 Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

 

2. 2. 3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologií a v sociálních 

vztazích. 

 Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy. 

 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 

 Podporujeme kritiku a sebekritiku. 

 Učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky jasně a výstižně. 

 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. 

 Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 

 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu, apod. a umožňujeme žákům podílet 

se na sestavování těchto pravidel. 

 Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 

 

2. 2. 4 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat ve dvojici, skupině či týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, 

poznávat své reálné možnosti 

 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. 

 Podporujeme začlenění všech žáků – volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou 

inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. 

 Podporujeme práci v týmu, učíme žáky vnímat odlišnosti. 

 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 

 Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci, práci ostatních členů týmu. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. 

 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. 
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 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. 

 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). 

 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. 

 

2. 2. 5 KOMPETENCE OBČANSKÉ – vychovávat žáky 

1) jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých 

2) jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí 

3) jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

 Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 

 Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. 

 Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. 

 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. 

 Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. 

 Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS, apod. 

 Monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

 Využíváme pomoci a zkušeností odborníků – výchovných poradců, PPP, SPC a dalších. 

 Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření – s ohledem na jejich účinnost. 

 Kázeňské přestupky řešíme individuálně. 

 Problémy řešíme věcně, rozumně. 

 Dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“. 

 Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). 

 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. 

 Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační, apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 

 V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 

 Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 
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2. 2. 6 KOMPETENCE PRACOVNÍ – vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 

zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

 Při výuce vytváříme podnětné pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 

 Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. 

 Různými formami (exkurze, film, beseda, apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – cíleně  ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího 

povolání a o volbě vhodného dalšího studia. 

 Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 

 

2. 3 PROFIL ŽÁKA 5. TŘÍDY 

a) Kompetence k učení: na konci pátého ročníku žák samostatně pracuje, využívá své dovednosti a schopnosti účelně, pružně reaguje na rozmanité úkoly, používá 

známé termíny a znaky v jednotlivých oblastech 

b) Kompetence k řešení problémů: na konci pátého ročníku žák vyhledává a srovnává informace, třídí je a využívá ve prospěch řešení problému, plánuje svoji práci, 

hodnotí ji, přemýšlí a ověřuje, přijímá odpovědnost za svá řešení 

c) Kompetence komunikativní: na konci pátého ročníku žák využívá získané komunikativní dovednosti pro budování a udržení dobrých vztahů, dodržuje zásady 

bezpečného a slušného chování, vyjadřuje se jasně, výstižně a přiměřeně dané situaci, vyhledává a srovnává informace z různých zdrojů 

d) Kompetence sociální a personální: na konci pátého ročníku žák účinně spolupracuje s ostatními, stanovuje pravidla společné práce, respektuje pravidla skupiny a  

spolupráce, postupně přejímá odpovědnost za svůj další rozvoj 

e) Kompetence občanské: na konci pátého ročníku žák dodržuje společně přijatý řád, pečuje o životní prostředí ve svém okolí, není lhostejný, nenechá sebou 

manipulovat 

f) Kompetence pracovní: na konci pátého ročníku žák používá bezpečně a účinně základní pracovní nástroje, váží si výsledků práce své i ostatních, vytváří jednoduché 

výrobky 

Aby učení „nebolelo“, musí být názorné, pochopitelné, odpovídající příslušnému stupni vývoje žáka, musí podněcovat aktivní účast žáka. 

 

2. 3. 1 PROFIL ABSOLVENTA 9. ROČNÍKU 

Žáci devátého ročníku naší školy budou podle úrovně svých schopností v co nejvyšší míře připraveni: 

a) Kompetence k učení: navrhnout si vhodný způsob učení, zpracovávat a využívat získané poznatky, využívat účelně své schopnosti a dovednosti, vyhledávat a třídit 

informace. 

b) Kompetence k řešení problému: dokázat rozpoznat problém a snažit se ho vhodným způsobem vyřešit, činit uvážlivá rozhodnutí, přijímat odpovědnost za své 

chování. 

c) Kompetence komunikativní: vyjadřovat výstižně své myšlenky, dodržovat zásady verbální i neverbální komunikace přiměřené situaci, rozumět různým typům textů 

a srovnávat informace z různých zdrojů, využívat informační a komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolním světem. 
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d) Kompetence sociální a personální: účinně spolupracovat ve skupině, podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, chovat se ohleduplně a slušně k ostatním, 

umět nabídnout pomoc, ale i o ni sám požádat, dodržovat zásady slušného chování, respektovat názory druhých. 

e) Kompetence občanské: ctít tradice svého národa a respektovat tradice ostatních kultur, dodržovat zásady environmentálního způsobu života a spoluvytvářet 

kvalitní životní prostředí, účastnit se aktivně dění ve škole, odmítat útlak a hrubé zacházení, znát svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni, rozhodovat se 

zodpovědně. 

f) Kompetence pracovní: využívat dostupné nástroje k hodnocení svých předpokladů pro další vzdělávání, umět využít získané znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost, volit vhodné pracovní postupy, používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. 

 

 

2. 4 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 Za žáky se speciálně vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, 

souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení či chování). Žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní 

poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování). Žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně 

patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). 

V naší škole může žák se souhlasem rodičů, po vyšetření v PPP či SPC navštěvovat speciální třídy pro žáky 1. – 9. ročníku, kde pracují dle vzdělávacího programu ŠVP ZV pro 

žáky s LMP či vzdělávacího programu ZŠS pro žáky středně těžce mentálně postižené, který umožňuje výuku pro žáky 1. – 10. ročníku. Žáci jsou vzděláváni v menším 

kolektivu, často ještě za pomoci asistenta pedagoga. Žáci mají k dispozici potřebné kompenzační a učební pomůcky. 

Na tomto úseku pracuje rovněž výchovná poradkyně, metodička prevence a psycholožka. 

ZŘŠ pravidelně komunikuje s odbornými pracovišti, vede příslušnou dokumentaci, zajišťuje pravidelné sledování, poskytuje odborné rady rodičům, řídí práci na IVP, 

s výchovnou poradkyní monitoruje trh práce a pomáhá tak žákům hledat vhodné možnosti při volbě povolání. Druhou možností je integrace žáků do třídy základní školy. 

Těmto je pak pod dohledem PPP či SPC zpracován IVP, který zohledňuje jejich postižení. Plán je konzultován s rodiči, aby výchovné působení bylo jednotné a účinné. 

2x ročně proběhne setkání všech účastníků –rodič, žák, pracovník PPP či SPC, učitel, VP a hodnotí se dosažené cíle. 

Při klasifikaci těchto žáků se vždy přihlíží ke stupni a druhu postižení. 

Náprava –dys- probíhá pod vedením psycholožky vždy jednou týdně. 

Škola úzce spolupracuje s PPP a SPC Sokolov a Karlovy Vary a dalšími institucemi. 

 

2. 5 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

 U mimořádně nadaných žáků se jedná nejprve o rozeznání nadání, které se může zpočátku jevit jako zrychlený vývoj. Tento se však postupně vyrovnává s věkovou 

normou a pozdější výsledky jsou většinou v rámci lepšího průměru. 

V případě, že ve spolupráci s PPP bude diagnostikováno žákovo nadání v jedné či více oblastech, učitelé budou dbát na zapojení do dětského kolektivu, pro žáka bude 

vytvořen IVP, který může například umožnit rozdílové zkoušky, výuku povinného předmětu v jiné než kmenové třídě apod. pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace 

k rozšíření základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují jejich nadání. 
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Pro učitele to pak znamená náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutné reagovat. 

V průběhu školní docházky bude rovněž korigován jejich přístup ke školní práci důsledným dodržováním školního řádu. Přístup nadaných žáků k pravidlům školní práce bývá 

občas problematický. 

Je rovněž potřeba předcházet možné žákově uzavřenosti častým začleňováním do třídní komunity. 

Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší talent a zájem. Od 6. ročníku tito žáci navštěvují 

třídy s rozšířenou výukou TV. V učebním plánu mají tyto třídy 4 vyučovací hodiny TV týdně. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. 

Reprezentují školu na okresní, krajské popř. republikové úrovni. 
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3. 1 UČEBNÍ PLÁN – 1. stupeň 

 

RVP oblast RVP obor RVP 
hodiny 

Předmět 1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

kontrola 

Jazyk a jazyková  
komunikace 

Český jazyk a literatura 35 (+6) Český jazyk 9 10 8 7 7 41 

Cizí jazyk 9 (+2) Cizí jazyk 0 0 3 4 4 11 

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 20 (+4) Matematika 4 5 5 5 5 24 

Informační a komunikační 
technologie 

Informační a komunikační 
technologie 

 
1 

 
Informatika 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
Člověk a jeho svět 

 
Člověk a jeho svět 

 
12 (+2) 

Prvouka 2 2 2 0 0 6 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 4 

Přírodověda 0 0 0 2 2 4 

 
Umění a kultura 

Hudební výchova  
12 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 1 2 1 1 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 5 Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

 
Disponibilní hodinová dotace 
 

  
14 

       

Ročníková minima    18 18 22 22 22  

Celkem hodin v 1. – 5. ročníku  118  21 22 24 25 26 118 

Ročníková maxima    22 22 26 26 26  
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3. 1. 1 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU – 1. Stupeň 

Výuka dle ŠVP probíhá na 1. stupni, tj. v 1. – 5. ročníku a rozlišuje se na dvě vzdělávací období. 

1. období zahrnuje 1. – 3. ročník, 2. období 4. – 5. ročník. 

ŠVP ZV vymezuje jako závazný výstup očekávané kompetence 2. období, tj. z pátého ročníku. 

 

Základní vyučovací jednotkou je hodina, která má 45 minut. V případě projektového vyučování se doba výuky vymezuje první a poslední vyučovací hodinou příslušného dne 

a přestávky jsou organizovány podle aktuálních potřeb žáků. 

 

Vyučování začíná v 8:00 hodin. Mezi hodinami je vždy 10minutová přestávka. Po druhé vyučovací hodině je tzv. velká přestávka, která trvá 20minut. Je určena ke svačině a  

žáci ji většinou tráví mimo kmenovou třídu. 

 

Pokud žáci mají odpolední vyučování, přestávka na oběd a odpočinek následuje na 1. stupni vždy po 4. vyučovací hodině. 

 

Metody a formy práce ŠVP nestanovuje závazně, jsou plně v kompetenci vyučujících. Každý pedagog má používat takové metody a formy práce, které žáky aktivizují, rozvíjí 

jejich schopnosti a dovednosti, tvořivost a vzájemnou komunikaci. V neposlední řadě jim mají přinášet radost z vykonané práce a chuť se dále vzdělávat. 

 

3. 1. 2 Vzdělávací oblasti ŠVP ZV a jednotlivé předměty 

1. Jazyk a jazyková výchova 

Je realizován v předmětu Český jazyk a Cizí jazyk. V 1. ročníku má předmět Český jazyk komplexní charakter. V případě většího počtu žáků je 1. třída dělená na dvě 

vyučovací hodiny týdně (Jč, Ma), ve 2. – 5. ročníku je předmět členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou a literární výchovu. 

Z disponibilní časové dotace čerpá celkem 6 hodin. 

Cizí jazyk je vyučován ve 3. – 5. ročníku, a to ve 3. ročníku 3 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku 4 hodiny týdně. 

Z disponibilní časové dotace čerpá celkem 2 hodiny. 

K výběru jazyka dochází při zápisu do první třídy.  Žák společně s rodiči vybere příslušný jazyk (anglický, německý) a od prvního ročníku, v 2. pololetí se připravuje na 

budoucí výuku v kroužku, který probíhá jednou za týden. Účast v kroužku není povinná, je rodičům doporučená a pro žáky naší školy bezplatná. 

Protože priority rodičů se občas mění, ke konci 2. ročníku, na třídních schůzkách, provede třídní učitel opět kontrolu zájmu. Rodič je zároveň seznámen s informací 

MŠMT k rozvojovému programu ve vzdělávání, k zajištění kutikulární reformy v učebních plánech od roku 2006/2007, která říká, že škola je povinna přednostně 

nabídnout jazyk anglický. Rodiče svým podpisem potvrdí výběr jazyka. 

2. Matematika a její aplikace 

Je realizována v předmětu Matematika s dotací 4 hodin v 1. ročníku a 5 hodin ve 2. – 5. ročníku. 

Z disponibilní časové dotace čerpá 4 hodiny. 



Školní vzdělávací program 2013/2014 ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 

 

Str. 13 
 

4. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Průřezová témata a jejich tematické okruhy procházejí napříč vzdělávacími předměty a umožňují jejich propojení. Začlenění témat na naší škole probíhá ve dvou rovinách. 

První rovinu představuje zahrnutí průřezových témat do jednotlivých projektů, kterých se účastní vybrané skupiny žáků nebo se jedná o akce celoškolní. 

Druhou rovinu pak představuje začlenění do výuky jednotlivých předmětů a je možné je vyhledat v přiložené shrnující tabulce. 

 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

 osobnostní a sociální výchova    OSV 

 výchova demokratického občana    VDO 

 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 

 multikulturní výchova     MV 

 environmentální výchova     EVVO 

 mediální výchova      MEV 

 

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) 

 

Osobnostní vývoj 

Rozvoj schopnosti poznávání. Sebepoznání a sebepojetí. Seberegulace a sebeorganizace. Psychohygiena. Kreativita. 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí. Mezilidské vztahy. Komunikace. Kooperace a kompetice. 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednost. Hodnoty, postoje, praktická etika. 

 

Realizace v naší škole: 

 celkové klima školy s převažujícím pozitivním hodnocením 

 chápání jednotlivých bodů školního řádu a jeho dodržování 

 důsledné dodržování domluvených pravidel 

 sebehodnocení v rámci školní i mimoškolní činnosti 

 v jednotlivých předmětech, školních projektech 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) 

Občanská společnost a škola. Občan, občanská společnost, státní forma participace občanů na politickém životě. Principy demokracie jak formy vlády a způsobu 

rozhodování. 

 

Realizace v naší škole: 

 spolu podíl žáků na evaluaci školy 

 spolupráce komunit v rámci školy 

 v jednotlivých předmětech a projektech 

 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) 

Evropa a svět nás zajímá. Objevujeme Evropu a svět. Jsme Evropané. 

 

Realizace v naší škole: 

 spolupráce s Grundschule Waldsassenu – vzájemně setkávání, vzdělávací pobyty 

 v jednotlivých předmětech a projektech 

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MV) 

Kulturní diferenciace. Lidské vztahy. Etnický původ. Multikulturalita. Princip sociálního smíru a solidarity. 

 

Realizace v naší škole: 

 adopce na dálku 

 soužití různých komunit ve škole 

 tolerance postižených žáků, jejich integrace do školy, společné aktivity 

 v jednotlivých předmětech a projektech 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EVVO) 

Ekosystémy. Základní podmínky pro život. Lidské aktivity a problémy životního prostředí. Vztah člověka k prostředí. 

 

Realizace v naší škole: 
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 škola získala titul EKO škola 

 ve škole pracuje EKO tým 

 probíhají celoškolní projekty 

 škola třídí odpad 

 účast na EKO soutěžích a akcích 

 výuka v přírodní učebně 

 pravidelný úklid okolí školy a nejbližšího okolí 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MEV) 

Tematické okruhy receptivních činností. 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. Stavba mediálních sdělení. Vnímání autora mediálního sdělení. Fungování a vliv 

médií ve společnosti. 

Tematické okruhy produktivních činností. 

Tvorba mediálních sdělení. Práce v realizačním týmu. 

 

Realizace v naší škole: 

 práce s webovými stránkami – příprava podkladů 

 prezentace projektů 

 pozitivně a efektivně vedená komunikace při skupinové či kooperativní práci 

 

 

žáci 1. – 5. ročníku ZŠ projdou všemi průřezovými tématy během školní docházky na 1. stupni. Nemusí však absolvovat všechny tematické okruhy. 
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ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠVP ZV 

Průřezová témata Okruhy  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
Osobnostní a sociální výchova 

Rozvoj schopností poznání Hv, Jč Jč, M, Hv  Ma  

Sebepoznání a sebepojetí   Prv  Tv 

Seberegulace a sebeorganizace Tv    Př 

Psychohygiena    Hv Př  

Kreativita   Pč Vv Vv Pč 

 
 
Sociální rozvoj 

Poznávání lidí  Tv Cj   

Mezilidské vztahy Prv Jč   Jč 

Komunikace Pč, Hv Hv Jč Čj,  Cj Cj 

Kooperace a kompetice Ma Ma, Pč Ma Tv, Pč Tv 

 
Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  Ma Tv, Prv, M   Ma 

Hodnoty, postoje, praktická etika Tv Tv Vv Ma  

 
 
Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola   Prv   

Občan, občanská společnost a stát    Vl  

Formy participace občanů v politickém životě      

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování      

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá Pč Prv Hv  Vl 

Objevujeme Evropu a svět    Vl, Cj Cj 

Jsme Evropané      

 
 
Multikulturní výchova 

Kulturní diference      

Lidské vztahy Jč, Vv Jč    

Etnický původ   Pč   

Multikulturalita   Cj Cj  

Princip sociálního smíru a solidarity      

 
 
Environmentální výchova 

Ekosystémy Vv Vv    

Základní podmínky pro život  Prv  Pč  

Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv   Vl  

Vztah člověka k prostředí Vv Vv Ma Př  

 
 
Mediální výchova – okruhy receptivních činností 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení    Čj  

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality      

Stavba mediálních sdělení      

Vnímání autora mediálních sdělení      

Fungování a vliv médií ve společnosti    Čj, Vl  

 
Mediální výchova – okruhy produktivních činností 

Tvorba mediálního sdělení    Vv, Čj, Cj Čj 

Práce realizačního týmu     Inf 

 


