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Základní škola a Mateřská škola Zhoř, 

okres Jihlava, 

příspěvková organizace 

 

 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

pro základní vzdělávání 

 

UČME SE BÝT 

(zpracován dle RVP ZV,  

aktualizace dle Upraveného RVP ZV k 1.9.2013,  

aktualizace dle Upraveného RVP ZV k 1.9.2016,  

aktualizace dle Upraveného RVP ZV k 1.9.2017) 
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Údaje o škole:  

Základní škola a Mateřská škola Zhoř,  

okres Jihlava, příspěvková organizace,  

Zhoř 102, 588 26, Zhoř u Jihlavy,  

IČO 75023555, tel. 567 277 143, 724 284 890,  

e-mail  zszhor@centrum.cz 

 

Ředitel organizace:  

Mgr. Richard Března 

 

 

Zřizovatel:  

Obec Zhoř, Zhoř 64, 588 26, Zhoř u Jihlavy,  

IČO 00286974, tel. 567 277 153 
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Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

Zaměření školy 

Předpoklad pro účinnou školní práci vidí zaměstnanci školy ve vytváření bezpečného 

a podnětného prostředí, v němž se žáci budou cítit uvolněně a budou motivováni k práci. 

Důležité je nastavení atmosféry důvěry a rovnocenného vztahu mezi pedagogy a žáky, 

resp. pedagogy a rodiči. Velký důraz je kladen na osobnostní výchovu, vzájemnou spolupráci, 

komunikaci a dobré interpersonální vztahy. V tom spatřuje škola naprostý základ pro svou 

prioritní činnost, jíž je vytváření klíčových kompetencí a životních postojů svých žáků. 

 

Škola si klade za cíl: 

 

1. Osobní rozvoj žáků (výchova a vzdělání) 

 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby (si):  

- poznávali sami sebe a „pracovali na sobě“ 

- osvojovali základní lidské hodnoty 

- dokázali vytvořit učební návyky, a to i v rámci svého volného času  

- uvědomovali odpovědnost za zmaření cílů výuky 

- získávali informace a vyhledávali zdroje informací a dle vlastních názoru je dokázali 

třídit a používat 

- dávali věci do souvislostí 

- dokázali nalézt nová řešení a byli houževnatí v případě potíží 

 

Žáci získávají vědomosti a dovednosti na základě: 

- zkušenosti, tj. zejména poznáním pravidel skupinové práce  

- poznávání, porovnávání a hodnocení informací, výtvorů lidské činnosti apod. 

s využitím moderních forem a metod jejich zpracování  

- vlastní práce. 

 

2. Naučit žáky žít s lidmi (soužití se světem) 

Škola si klade rovněž za úkol vést žáky k tomu, aby: 

- konzultovali a řešili problémy vzniklé v rámci příprav na výuku  

a vlastní výuky včetně konfliktů 
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- byli schopni prezentovat svoji práci či vědomosti, a to i na veřejnosti 

- uměli naslouchat a brát v úvahu i názory druhých 

- vnímali politické, ekonomické a kulturní dění u nás i ve světě  

- si osvojovali sociální chování, principy morálky a práva, obsah zákonů a jejich 

respektování 

- chránili své zdraví a životní prostředí a uměli projevit solidaritu 

- komunikovali ve světových jazycích i pomoci komunikačních a informačních 

technologií  

- prezentovali, obhajovali svoji práci a názory 

- porozuměli a hodnotili sociální chování lidí související se zdravím, sociálním 

postavením, životním prostředím,odlišnou kulturou, národností,... 

- přispívali k hledání nových řešení stanovených úkolů k práci skupiny  

a společnosti 

- definovali svůj zájem o budoucí povolání, získali informace o obsahu budoucí práce a 

zaměřili se k přípravě na budoucí povolání. 

 

Výuka a dosažení jejich cílů by měly zohlednit různé nadání, dovednosti a schopnosti 

žáků. Cílem výuky je, aby žáci naší školy získali kompetence odpovídající požadavkům 

dalšího studia a povolání. Škola při naplňování těchto cílů však klade důraz na budoucí 

sociální chování svých žáků, tj. aby žáci školy dokázali vytvářet a chránit základní zásady 

lidského bytí a soužití.  
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 – pomoci žákům objevit radost 

z učení a každému pomoci  

nalézt schopnost efektivního 

učení. 

Během výuky klademe důraz na čtení 

s porozuměním, na práci s textem, vyhledávání, a 

třídění informací. 

Žáky vedeme k sebehodnocení. 

Umožňujeme všem žákům uplatnit, realizovat a 

prezentovat vlastní schopnosti a nápady.  

Vedeme žáky k samostatnému organizování akcí 

ve škole i mimo ni.  

Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. 

Snažíme se vytvářet takové situace, ve kterých 

má každý žák radost z učení.  

Zadáváme žákům zajímavé úlohy ve škole i na 

doma. 

Kompetence k řešení 

problémů - podněcovat žáky 

k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování a k řešení problémů 

Žáci v průběhu výuky hledají různá řešení 

problémů a toto řešení si jsou schopni obhájit. 

V některých oblastech vzdělávání používáme 

externí testová úlohy nebo Matematického 

klokana.  

Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce 

s informacemi ze všech dostupných zdrojů – 

ústních, tištěných mediálních a počítačových, 

včetně internetu. Tyto informace se učí 

vyhledávat, třídit, analyzovat, kriticky posuzovat 

a vhodným způsobem využívat.  

Během projektových dnů a při výuce ve středisku 

ekologické výchovy Ostrůvek a Chaloupky 

vedeme žáky k logickému řešení problémů.  

Podle svých schopností a dovedností se žáci 

zapojují  do soutěží mimo školu i ve škole.  

Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší 

spolužáky (karneval ve školní družině, pěveckou 

soutěž, stezku zdatnosti, stezku odvahy). 

Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích 

činnosti – plánování, přípravě, realizaci i 

hodnocení. 
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K prezentaci projektů využíváme počítačovou 

učebnu.  

Kompetence komunikativní 

 – vést žáky k všestranné a 

účinné komunikací 

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se 

spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve 

škole i mimo školu. 

Učíme žáky obhajovat svůj názor, vhodným 

způsobem argumentovat a zároveň respektovat 

názor druhých.  

Žáci se mohou podílet na tvorbě nástěnky 

umístěné na veřejném prostranství.  

Žáci se podílejí na zpracování fotografií a jiné 

dokumentace ze školního života.  

Podporujeme přátelské vztahy ve třídách např. 

formou týmových her nebo společných vycházek 

a cvičení v přírodě.  

Začleňujeme metody kooperativního učení a 

jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci 

při vyučování.  

Podporujeme komunikaci s jinými školami. 

Kompetence sociální a 

personální 

 – rozvíjet u žáků schopnost 

spolupracovat a respektovat 

práci vlastní i druhých  

V průběhu vzdělávání používáme skupinovou 

práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. 

Sociální kompetence rozvíjíme během 

praktických cvičení a práce na úkolech (např. 

projektové dny v přírodě). 

Snažíme se o to, aby žáci získali dovednost střídat 

role ve skupině. 

Vedeme žáky k respektování dohodnutých 

pravidel chování. Na formulaci těchto pravidel se 

žáci sami podílejí.  

Učíme je zaujmout odmítavý postoj ke všemu, co 

narušuje dobré vztahy mezi žáky.  

Chceme žáky naučit základům kooperace a 

týmové práce.  

Kompetence občanské 

 – připravovat žáky jako 

svobodné a zodpovědné 

Žáci si ve třídních kolektivech společně stanovují 

pravidla chování. 

Vedeme žáky k respektování individuálních 



 11 

osobnosti, uplatňující svá práva 

a plnící své povinnosti 

rozdílů (národnostních, rasových, kulturních). 

Při OSV je kladen především důraz na prožitek.  

Žáky vedeme ke třídění odpadů a obecně 

k ekologickému myšlení a chování.  

Vedeme žáky k tomu, aby se chovali jako 

zodpovědné osoby. 

Žáci se prostřednictvím projektů  

zejména při výuce jazyků seznamují s kulturou 

jiných národů. 

Kompetence pracovní 

 – pomáhat žákům poznávat a 

rozvíjet své schopnosti i reálné 

možnosti a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 

profesní orientaci 

Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení ve všech 

oblastech světa práce. 

Vedeme je k objevení vlastních schopností a 

dovedností, sebehodnocení a reálnému posouzení 

těchto schopností při výběru budoucího povolání.  

Výuku doplňujeme o praktické exkurze.  

Pomáháme žákům při profesní orientaci.  

Pestrou nabídkou zájmových útvarů u žáků 

podněcujeme zájem o objevování a rozvíjení 

vlastních schopností a dovedností. 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.  

U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, 

metody a postupy. Základní škola by měla pomoci těmto žákům orientovat se ve vlastních 

schopnostech a možnostech, nabídnout informační technologie a hledáním výukových 

alternativ vést k sociálnímu a intelektuálnímu rozvoji a posílení vlastní identity. Vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude probíhat formou individuální integrace do 

běžných tříd. Při práci s těmito žáky je možné využívat specifických přístupů pro hodnocení  

a klasifikaci. 

Obecné podmínky integrace pro základní vzdělávání: 

- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou či SPC 

- úzká spolupráce všech vyučujících a zajištění jejich informovanosti v aktuální vzdělávací 
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situaci žáka 

- zajištění podnětného a vstřícného prostředí 

- individualizace a diferenciace vzdělávání 

- zkvalitnění připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálním 

vzdělávacími potřebami 

- úzká spolupráce se zákonnými zástupci 

- vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (IVP), popř. plánu pedagogické podpory 

(PLPP) dle těchto pravidel: 

 PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním proběhnou 

rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů 

kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP   

a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 

  

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení  

Žáky, u kterých se projevují příznaky vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem 

rodičů na vyšetření do PPP nebo SPC. Na základě doporučení poradny jsou tyto děti 

zařazovány do reedukační péče a je pro ně, na žádost žákových zástupců, vypracován 

individuální vzdělávací plán. Součástí plánu jsou závěry a doporučení z vyšetření PPP, na co 

se konkrétně v reedukaci zaměříme, způsoby hodnocení, spolupráce s rodiči a podíl 

samotného žáka.  

Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.  

Žáci s SPU se mohou obracet na dyslektickou asistentku, která s nimi pracuje vždy 1 hodinu 

týdně. 

 

 

Vzdělávání žáků s poruchami chování 

Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé formy společenského chování, jsou 

nepřizpůsobiví. 

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat formou individuální integrace. V procesu vytváření 

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

myšlení, výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit jasná a přesná pravidla, 

hledat vhodné formy výchovného působení. 

Kontaktní osobou pro výše uvedené žáky je školní preventistka.  
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Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Žákům nadaným a mimořádně nadaným se snažíme vytvářet dostatečně podnětné prostředí. 

Nabízíme možnost uplatnění v samostatných školních projektech, v oborových soutěžích.  

Při výuce jsou pověřováni náročnějšími částmi zadaných úkolů. Vedeme je k rovnému 

přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším.  

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP mimořádně nadaného žáka: 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje na žádost zákonného 

zástupce třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje 

mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP 

mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní 

učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP 

stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po 

obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení 

naplňování IVP.  IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

 

 

 

 

Kompletní znění Školního vzdělávacího programu        

je k dispozici v kanceláři školy. 

 


