Charakteristika školního vzdČlávacího programu
1. ZamČĜení školy
Náš ŠVP vychází z obecných vzdČlávacích cílĤ a klíþových kompetencí RVP
ZV a koncepce, která vznikla nČkolikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu
a života naší školy.
Nesnažíme se o pĜevratné zmČny, navazujeme na tradice þeské školy, naším
cílem však je, aby spokojené dČti uþili spokojení uþitelé, aby dČti z naší školy
odcházely pĜipravené do dalšího života a umČly si v nČm poradit, aby žáky i uþitele
bavilo chodit do školy a aby žáci po odchodu z naší školy byli motivováni
k celoživotnímu vzdČlávání.
UvČdomujeme si, že toto bude možné pouze v pĜípadČ, že budeme vytváĜet
pĜíjemné prostĜedí, ve kterém se dČti budou cítit bezpeþnČ, prostĜedí, ve kterém se
budou všichni vzájemnČ respektovat a chovat podle jasných, pĜedem daných
pravidel.
Vztahy mezi uþiteli, žáky a rodiþi by mČly fungovat na partnerské úrovni. Každé
dítČ by mČlo pracovat podle svého tempa, ale zároveĖ se snažit dosahovat svého
osobního maxima.
Škola by mČla žáka nejen vzdČlávat, ale i vychovávat.
1. Škola se nachází v krásném parkovém areálu a trvale se snaží o vytváĜení
vztahu uþitel – žák založeném na partnerském vztahu a o zlepšování celkového
klimatu školy. Chceme pĜipravovat žáky k tomu, aby se v životČ projevovali jako
svobodné a zodpovČdné osobnosti, uplatĖovali svá práva a naplĖovali své
povinnosti, aby byli schopni otevĜené a všestranné komunikace, aby se nauþili
zásadČ, že pravidla je možné spoluvytváĜet, ale pak již jsou k tomu, aby se
dodržovala.
x ve tĜídách fungují tĜídní samosprávy, jejíž zástupci pracují v RadČ školy a touto
cestou mohou žáci ovlivĖovat dČní ve škole
x environmentální výchova je jednou z priorit školy – nevnímáme ji pouze jako
výchovu k ekologii, ale jako výchovu o vztahu k celkovému prostĜedí, ve
kterém žijeme, souþástí této výchovy je rozvíjení vnímavosti a citlivých vztahĤ
k lidem, prostĜedí i k pĜírodČ – environmentální výchova prolíná všemi
výukovými pĜedmČty, ve škole probíhají projekty zamČĜené na ekologii,
vedeme žáky k ekologickému chování (tĜídČní odpadu, sbČrové akce apod.)
2. Škola je plnČ bezbariérová, ve škole pracuje velké množství pedagogĤ, kteĜí mají
zkušeností s reedukcí vývojových poruch uþení, škola má uþebnu vybavenou na
reedukci vývojových poruch uþení. V této oblasti náš ŠVP poþítá s integrací dČtí
se speciálními vzdČlávacími potĜebami
x ve škole se vzdČlává velké množství dČtí se specifickými poruchami uþení a
x chování
x máme velké zkušenosti ve vzdČlávání tČlesnČ postižených dČtí bez asistence i
v péþi pedagogických asistentĤ
x ve škole se vzdČlávají rovnČž dČti sluchovČ a zrakovČ postižené
x integrace postižených dČtí v bČžných kolektivech napomáhá u všech žákĤ
k výchovČ k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem
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3. Škola je pomČrnČ dobĜe materiálnČ vybavena a ve škole mají témČĜ všichni
vyuþující potĜebnou odbornou kvalifikaci, ti kteĜí ji postrádají, studují a kvalifikaci si
doplĖují. Škola tedy je schopna na velmi dobré úrovni nabídnout žákĤm vzdČlávaní
potĜebné pro budoucí život v novČ otevĜené EvropČ. V oblasti vzdČlávání se
chceme se zamČĜovat pĜedevším na tyto oblasti:
x výuka cizích jazykĤ - kroužky anglického jazyka od 1. roþníku, výuka
anglického jazyka od 3. roþníky a na 2. stupni možnost konverzace v anglickém
jazyce jako volitelný pĜedmČt a výuka druhého cizího jazyka (nČmecký jazyk) od
8.roþníku
x znaþný dĤraz je v ŠVP kladen na informaþní a komunikaþní technologie –
- jejich užívání by se mČlo stát pro žáka naší školy samozĜejmostí
x v našem ŠVP je posílena výuka matematiky a þeského jazyka (posílení
þasové dotace v 6. a 7. roþníku a nabídka cviþení z matematiky a þeského
jazyka od 8. roþníku) a pĜi výuce tČchto pĜedmČtĤ se chceme zamČĜovat
pĜedevším na podnČcování k tvoĜivému, logickému myšlení a k Ĝešení problémĤ
a nauþit žáky úþinné komunikaci
x pĜi výuce naukových pĜedmČtĤ (þlovČk a jeho svČt na 1. stupni, dČjepis,
zemČpis, pĜírodopis na 2. stupni) se zamČĜovat pĜedevším na techniky práce
s textem, vyhledávání informací z rĤzných zdrojĤ, Ĝešení problémĤ
4. Chceme žákĤm pomoci poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu
s jejich reálnými možnostmi, vČnovat se tČm, kterým to úplnČ nejde, ale zároveĖ
umožnit maximální podmínky pro rozvoj dČtí nadaných:
- na 2. stupni nabízíme širokou nabídku volitelných pĜedmČtĤ, která umožní
vybírat si z pĜedmČtĤ doplĖujících výukové pĜedmČty (semináĜe z fyziky,
chemie, pĜírodopisu, cviþení z matematiky a jazyka þeského), ale zároveĖ
umožní výbČr i žákĤm, kteĜí se budou zajímat o oblast výtvarnou, hudební,
manuální þi estetickou
- široká je rovnČž nabídka zájmových kroužkĤ,doplĖujících školní výuku a
umožĖujících žákĤm volit si odpolední aktivity dle svého zájmu
- chceme se zúþastĖovat rĤzných typĤ soutČží, kde žáci mohou uplatnit své
schopnosti a nadání
- na 2. stupni pracují sportovní tĜídy s vČtším množstvím hodin tČlesné
výchovy zamČĜené pĜedevším na basketbal, umožĖující rozvoj sportovnČ
nadaným dČtem – pĜi sportovní pĜípravČ tČchto dČtí spolupracujeme
s basketbalovými kluby SŠB a BK Tesla
- výraznČ nadaní žáci pracují podle individuálních programĤ, které pro nČ
jejich vyuþující pĜipravují
5. Cílem našeho ŠVP je žák, který si osvojil strategii uþení a je motivován pro
celoživotní uþení. Náš ŠVP vychází z myšlenky, že dítČ se ve škole nepotĜebuje
bavit, ale potĜebuje mít pocit vnitĜní motivace – tedy uvČdomovat si
smysluplnost toho, co dČlá, možnost pĜi práci spolupracovat a mít možnost
volby. Jsme pĜipraveni
- používat ve výuce rĤzné formy a metody práce, které v danou chvíli budou
nejefektivnČjší – vedle klasického frontálního a individuálního vyuþování budou
využívány kooperativní metody, které budou u žákĤ rozvíjet schopnost
spolupracovat a respektovat práci a úspČchy vlastní i druhých.
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2. Výchovné a vzdČlávací strategie
Hlavním cílem naší školy je vytváĜet u žákĤ školy klíþové kompetence dané RVP ZV
a všechny strategie a postupy školy vedou k naplĖování tohoto cíle.
Kompetence k uþení
Na konci 9. roþníku žák (dle RVP ZV):
y

y

y

y
y

vybírá a využívá pro efektivní uþení vhodné zpĤsoby, metody a strategie,
plánuje, organizuje a Ĝídí vlastní uþení, projevuje ochotu vČnovat se dalšímu
studiu a celoživotnímu uþení
vyhledává a tĜídí informace a na základČ jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivnČ využívá v procesu uþení, tvĤrþích þinnostech a
praktickém životČ
operuje s obecnČ užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí vČci do
souvislostí, propojuje do širších celkĤ poznatky z rĤzných vzdČlávacích oblastí
a na základČ toho si vytváĜí komplexnČjší pohled na matematické, pĜírodní,
spoleþenské a kulturní jevy
samostatnČ pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky
posuzuje a vyvozuje z nich závČry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl uþení, má pozitivní vztah k uþení, posoudí vlastní pokrok a
urþí pĜekážky þi problémy bránící uþení, naplánuje si, jakým zpĤsobem by mohl
své uþení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého uþení a diskutuje o nich

K naplnČní kompetence k uþení využíváme na naší škole tyto strategie a
postupy:
o na zaþátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem vyuþovací hodiny, na
konci hodiny s žáky zhodnotíme jeho dosažení
o uþivo probíráme rĤznými zpĤsoby a metodami tak, aby si mohl žák
postupnČ uvČdomovat, jaký styl mu vyhovuje
o používáme didaktické postupy zamČĜené na práci s textem
o zaĜazujeme pĜi výuce metody práce, pĜi kterých docházejí k objevĤm,
Ĝešení a závČrĤm žáci sami
o ve výuce zĜetelnČ rozlišujeme základní uþivo a uþivo doplĖující
o žáci jsou vedeni k samostatné práci
o žáci jsou vedeni k sebeevaluaci – pĜi samostatné práci i pĜi práci ve
skupinČ
o výuka je doplĖována motivaþními úlohami
o základním motivaþním faktorem je žákova svoboda – žáci si v mnoha
pĜípadech mohou vybírat z vČtšího množství nabízených úloh dle svých
schopností
o žákĤm
zadáváme úkoly, pĜi jejichž Ĝešení kombinují informace
z rĤzných zdrojĤ
o vedeme žáky k prezentaci vlastních výsledkĤ pĜed ostatními
o pĜistupujeme k žákĤm dle jejich individuálních schopností
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o umožĖujeme diferencované výkony podle individuálních schopností
žákĤ
o pĜi výuce povzbuzujeme a zamČstnáváme rychlejší žáky vČtším
množstvím úloh
o vedeme žáky k tomu, aby žáci, kteĜí probírané uþivo zvládli, vhodným
zpĤsobem pomáhají pomalejším
o vedle uþebnic používáme pĜi výuce další zdroje – sbírky, vlastnoruþnČ
vytvoĜené texty, které žáci dotváĜejí, zĤstávají jim a vytváĜejí z nich
vlastní portfolio
o vedeme žáky k vyhledávání informací v encyklopediích, na internetu a
v dalších informaþních zdrojích
o postupnČ vytváĜíme systém výuky, ve kterém se snažíme smysluplnČ
prolínat uþivo jednotlivých pĜedmČtĤ tak, aby základní vČdomosti
získané v jedné oblasti pomohly k nabytí nové vČdomosti v oblasti jiné
o nabízíme žákĤm pomĤcky k snažšímu porozumČní a nauþení nového
uþiva
o pracujeme s výukovými programy na PC (pokud to povolují poþty žákĤ
ve skupinČ)
o studijní materiály a zdroje jsou žákĤm ve výuce dostupné (i pĜípadné
kompenzaþní pomĤcky)
o výuku doplĖujeme o praktické exkurze
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Na konci 9. roþníku žák (dle RVP ZV):
y

y

y
y

y

vnímá nejrĤznČjší problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, pĜemýšlí o nesrovnalostech a jejich pĜíþinách, promyslí a naplánuje
zpĤsob Ĝešení problémĤ a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
vyhledá informace vhodné k Ĝešení problému, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vČdomosti a dovednosti k objevování rĤzných
variant Ĝešení, nenechá se odradit pĜípadným nezdarem a vytrvale hledá
koneþné Ĝešení problému
samostatnČ Ĝeší problémy; volí vhodné zpĤsoby Ĝešení; užívá pĜi Ĝešení
problémĤ logické, matematické a empirické postupy
ovČĜuje prakticky správnost Ĝešení problémĤ a osvČdþené postupy aplikuje pĜi
Ĝešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok pĜi
zdolávání problémĤ
kriticky myslí, þiní uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvČdomuje si
zodpovČdnost za svá rozhodnutí a výsledky svých þinĤ zhodnotí

K naplnČní kompetence k Ĝešení problému využíváme na naší škole tyto
strategie a postupy:
o žáci jsou vedeni k otevĜenému upozorĖování na problémy vhodnou
formou
o klademe otevĜené otázky, zadáváme problémové úkoly þi úkoly
rozvíjející tvoĜivost
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o zaĜazujeme metody, pĜi kterých žáci docházejí k objevĤm, Ĝešení a
závČrĤm sami
o vedeme žáky k tomu, aby umČli provést rozbor problému a plán Ĝešení,
odhadnout výsledek, volit správný postup a vyhodnocovat správnost
výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
o zadáváme úkoly, pĜi kterých žáci kombinují informace z rĤzných zdrojĤ
o žákĤm je umožnČno vlastní poĜadí pĜi Ĝešení úloh
o uþitelé výbČrem vhodných uþebních metod u žákĤ rozvíjejí abstraktní a
logické myšlení (pĜedevším v nejvyšších roþnících), vedou žáky ke
kritickému uvažování a srozumitelné argumentaci prostĜednictvím
Ĝešení problému
o žáci jsou vedeni k poznávání možnosti, že k výsledku lze dospČt
rĤznými zpĤsoby
o žákĤm jsou zadávána dobrovolná témata a úlohy k k vypracování
o žákĤm zadáváme k Ĝešení úlohy vycházející z reálné situace, úlohy,
které budou jednou ve svém životČ Ĝešit
o podle svých schopností a zájmu se budou žáci zúþastĖovat rĤzných
soutČží, ve kterých mohou porovnávat své schopnosti s ostatními
o podporujeme týmovou práci pĜi Ĝešení problému
o realizujeme projekty, jejichž podstatou je Ĝešení daného aktuálního
problému
Kompetence komunikativní
Na konci 9. roþníku žák (dle RVP ZV):
y
y
y

y
y

formuluje a vyjadĜuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadĜuje se
výstižnČ, souvisle a kultivovanČ v písemném i ústním projevu
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodnČ na nČ reaguje,
úþinnČ se zapojuje do diskuse, obhajuje svĤj názor a vhodnČ argumentuje
rozumí rĤzným typĤm textĤ a záznamĤ, obrazových materiálĤ, bČžnČ
užívaných gest, zvukĤ a jiných informaþních a komunikaþních prostĜedkĤ,
pĜemýšlí o nich, reaguje na nČ a tvoĜivČ je využívá ke svému rozvoji a k
aktivnímu zapojení se do spoleþenského dČní
využívá informaþní a komunikaþní prostĜedky a technologie pro kvalitní a
úþinnou komunikaci s okolním svČtem
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváĜení vztahĤ potĜebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

K naplnČní kompetence komunikativní využíváme na naší škole tyto strategie a
postupy:
o vedeme žáky k tomu, aby umČli prezentovat výsledky své práce pĜed
ostatními spolužáky
o uþíme žáky dodržovat pravidla diskuze, respektovat rĤzná stanoviska
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o vedeme žáky k pĜesné a struþné terminologii vþetnČ symboliky
v jednotlivých výukových pĜedmČtech a ke zdokonalování grafického
projevu
o uþíme žáky aktivnČ pracovat s rĤznými typy textĤ a obrazových
záznamĤ (tabulky, grafy, mapy,…) a interpretovat takto získané
informace
o žákĤm je umožĖováno každý týden prezentovat své názory pĜed
ostatními pĜi týdenním kruhu tĜídy na 1. stupni, jedenkrát za mČsíc
v rámci tĜídnické hodiny na 2. stupni
o vytváĜíme pĜíležitosti pro vzájemnou komunikaci žákĤ k danému úkolu
o vedeme žáky k tomu, aby dovednosti získané v hodinách informatiky
využívali pĜi práci v ostatních hodinách
o do výuky zapojujeme brainstorming
o žáci tvoĜí školní þasopis
o žáci se úþastní besed na rĤzná témata

Kompetence sociální a personální
Na konci 9. roþníku žák (dle RVP ZV):
y

y

y

y

úþinnČ spolupracuje ve skupinČ, podílí se spoleþnČ s pedagogy na
vytváĜení pravidel práce v týmu, na základČ poznání nebo pĜijetí nové role
v pracovní þinnosti pozitivnČ ovlivĖuje kvalitu spoleþné práce
podílí se na utváĜení pĜíjemné atmosféry v týmu, na základČ ohleduplnosti
a úcty pĜi jednání s druhými lidmi pĜispívá k upevĖování dobrých
mezilidských vztahĤ, v pĜípadČ potĜeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
pĜispívá k diskusi v malé skupinČ i k debatČ celé tĜídy, chápe potĜebu
efektivnČ spolupracovat s druhými pĜi Ĝešení daného úkolu, oceĖuje
zkušenosti druhých lidí, respektuje rĤzná hlediska a þerpá pouþení z toho,
co si druzí lidé myslí, Ĝíkají a dČlají
vytváĜí si pozitivní pĜedstavu o sobČ samém, která podporuje jeho
sebedĤvČru a samostatný rozvoj; ovládá a Ĝídí svoje jednání a chování
tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

K naplnČní kompetence sociální a personální využíváme na naší škole tyto
strategie a postupy:
o využíváme pĜi výuce skupinovou práci a kooperativní uþení
o žáci jsou vedeni ke vzájemné pomoci, zadáváme jim úkoly, pĜi jejichž
Ĝešení musí spolupracovat
o žáci jsou vedeni k tomu, aby ve skupinČ zastávali urþité role a za svoji
práci byli zodpovČdní
o uþíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam)
v týmu i práci (význam) ostatních þlenĤ týmu
o pĜi konzultaci s rodiþi se vyjadĜujeme i k sociálním dovednostem žákĤ
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Kompetence obþanské
Na konci 9. roþníku žák (dle RVP ZV):
y

y
y

y

y

respektuje pĜesvČdþení druhých lidí, váží si jejich vnitĜních hodnot, je schopen
vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvČdomuje si
povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
chápe základní principy, na nichž spoþívají zákony a spoleþenské normy, je si
vČdom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
rozhoduje se zodpovČdnČ podle dané situace, poskytne dle svých možností
úþinnou pomoc a chová se zodpovČdnČ v krizových situacích i v situacích
ohrožujících život a zdraví þlovČka
respektuje, chrání a oceĖuje naše tradice a kulturní i historické dČdictví,
projevuje pozitivní postoj k umČleckým dílĤm, smysl pro kulturu a tvoĜivost,
aktivnČ se zapojuje do kulturního dČní a sportovních aktivit
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostĜedí, rozhoduje se v zájmu podpory a
ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje spoleþnosti

K naplnČní kompetence obþanské využíváme na naší škole tyto strategie a
postupy:
o vedeme žáky k tomu, aby se Ĝídili podle pĜedem daných a
domluvených pravidel
o vyžadujeme dodržování daných pravidel
o pravidla chování jsou ve škole postupnČ vypracováváme ve spolupráci
s žáky
o zajímáme se o názory a zkušenosti žákĤ
o pĜí týdenních kruzích na 1. stupni a tĜídnických hodinách na 2. stupni
nabízíme žákĤm možnost dle svého uvážení upozornit na fyzické þi
psychické násilí, se kterým se setkávají
o seznamujeme žáky se základními právy dítČte
o v rámci výuky pĜedmČtu þlovČk a jeho svČt,výchovy ke zdraví a
obþanské výchovy využíváme metody hraní v roli pro pĜiblížení
rĤzných životních situací a jejich Ĝešení
o seznamujeme žáky s dĤležitými telefonními þísly
o poĜádáme projekty a akce pĜipomínající lidové tradice (adventní
sobota, vánoþní a velikonoþní projekty), nČkteré z tČchto akcí
poĜádáme pro širokou veĜejnost (adventní sobota)
o poĜádáme sportovní soutČže (dČtský a sportovní den, Mikulášský
turnaj v basketbalu), žáci se zapojují do sportovních soutČží
organizovaných jinými subjekty
o vedeme žáky k tomu, aby se dle svých schopností a možností
zapojovali do výtvarných soutČží, pĜipravujeme vystoupení na nČkteré
akce školy i obvodu (školní besídky, dČtský den, vyĜazení žákĤ 9. tĜíd,
akademie)
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o organizujeme výlety a exkurze, v rámci kterých se žáci seznamují
s tradicemi a kulturním a historickým dČdictvím
o v rámci výuky zaĜazujeme projekty s ekologickou tématikou, jednotlivé
problémy environmentální výchovy jsou zaĜazovány do výuky
o tĜídíme odpady – plasty, papír, zapojujeme se do celomČstské soutČže
ve sbČru Pet lahví
o vedeme žáky k tomu, aby dle svých možností udržovali školní
pozemek a areál
o organizujeme dle možnosti besedy a exkurze soudu, nápravného
zaĜízení, parlamentu, MÚ
Kompetence pracovní
Na konci 9. roþníku žák (dle RVP ZV):
y

y

y

y

používá bezpeþnČ a úþinnČ materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na zmČnČné nebo nové
pracovní podmínky
pĜistupuje k výsledkĤm pracovní þinnosti nejen z hlediska kvality, funkþnosti,
hospodárnosti a spoleþenského významu, ale i z hlediska ochrany svého
zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostĜedí i ochrany kulturních a
spoleþenských hodnot
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdČlávacích oblastech v
zájmu vlastního rozvoje i své pĜípravy na budoucnost, þiní podložená
rozhodnutí o dalším vzdČlávání a profesním zamČĜení
orientuje se v základních aktivitách potĜebných k uskuteþnČní podnikatelského
zámČru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení

K naplnČní kompetence pracovní využíváme na naší škole tyto strategie a
postupy:
o zásadami bezpeþného chování žáky seznamujeme na zaþátku roku a
pĜi neobvyklé þinnosti pĜed zapoþetím této þinnosti
o postupnČ žáky vedeme k sebehodnocení své práce
o vedeme žáky ke správnému užití materiálĤ, nástrojĤ, techniky,
vybavení
o vyžadujeme dokonþení práce v dohodnuté kvalitČ a termínu
o vedeme žáky k samostatnosti (plánování organizace práce, pĜíprava
pomĤcek, dokonþením práce, ocenČní práce, úklid)
o vedeme žáky k šetĜení materiálem
o organizujeme exkurze, výlety zamČĜené na volbu povolání a na rĤzná
pracovištČ (ÚĜad práce, ZOO, pekárna, výroba skla,…)
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3. Zabezpeþení výuky žákĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami.
Zabezpeþení výuky žákĤ mimoĜádnČ nadaných
Naše škola vzdČlává žáky mimoĜádnČ nadané a rovnČž žáky se speciálními
vzdČlávacími potĜebami – konkrétnČ žáky s vývojovými poruchami uþení þi
chování, s vadami Ĝeþi, se sluchovým i zrakovým postižením, s tČlesným
postižením, žáky s prvky autismu a se soubČžným postižením více vadami.
Všichni tito žáci jsou vzdČláváni formou individuální integrace v bČžných tĜídách
školy. PĜi integraci škola spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou
v Pardubicích, dále se speciálními centry – pĜedevším Svítání Pardubice, SPC pĜi
JedliþkovČ ústavu a dále s SPC pro sluchovČ i zrakovČ postižené žáky v Hradci
Králové. Žáci jsou po domluvČ s rodiþi žákĤ integrováni na základČ doporuþujících
zpráv tČchto zaĜízení. Pokud PPP þi SPC doporuþí vzdČlávání žáka podle
individuálního vzdČlávacího plánu, na základČ tohoto doporuþení a písemné žádosti
rodiþĤ škola ve spolupráci s PPP a SPC plán pro žáka zpracuje. PĜi tvorbČ
individuálního vzdČlávacího plánu spolupracují všichni pedagogiþtí pracovníci, kteĜí
se na vzdČlávání žáka podílejí. Individuální vzdČlávací plán je zpracován dle § 66
vyhlášky þ. 73/2005 Sb.
Žáci, u nichž PPP diagnostikovala vývojovou poruchu uþení jsou zaĜazováni do
péþe dyslektických asistentek (proškoleni jsou všichni vyuþující 1. stupnČ a na 2.
stupni všichni vyuþující þeského jazyka). Reedukce je provádČna formou kroužkĤ,
které probíhají ve speciálnČ vybavené pracovnČ náprav jednu hodinu týdnČ v poþtu
maximálnČ 6 žákĤ.Vedoucí kroužkĤ pracují podle roþního plánu, který v záĜí
zpracovávají s ohledem na postižení žákĤ, kteĜí kroužek navštČvují. Do tČchto
kroužkĤ jsou žáci zaĜazováni do 7. roþníku. V prĤbČhu celého základního vzdČlávání
jsou žáci se speciálními vzdČlávacími potĜebami hodnoceni s tolerancí.
V pĜípadČ potĜeby Ĝeditelka školy mĤže se souhlasem krajského úĜadu zĜídit
funkci pedagogického asistenta. Škola této možnosti využívá a ve škole se vzdČlává
nČkolik dČtí s pomocí pedagogické asistence.
Se souhlasem Ĝeditelky školy a zákonného zástupce žáka mĤže pomáhat dítČti
pĜi vyuþování pĜi sebeobsluze osobní asistent, který není zamČstnancem školy –
v souþasné dobČ ve škole pĤsobí 2 osobní asistenti.
Škola vytváĜí podmínky pro nadané žáky. Tito žáci jsou rovnČž vzdČláváni
formou individuální integrace v bČžném kolektivu. PĜi jejich vzdČlávání škola
spolupracuje s PPP, vzdČlávání tČchto žákĤ probíhá podle individuálního
vzdČlávacího plánu (§13 vyhlášky þ. 73/2005 Sb.).
SportovnČ nadaní žáci mají na 2. stupni možnost být zaĜazeni do tĜídy s vyšším
poþtem hodin tČlesné výchovy zamČĜené na basketbal.
Rozvoji nadání všech žákĤ slouží nabídka volitelných pĜedmČtĤ, která
umožĖuje rozvoj dČtí v oblastech, které je zajímají a jsou jim blízké.
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