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1. Z historie školy  
 

Školství v Čelechovicích na Hané začíná psát svou historii v roce 1873. Do té doby 

neměla obec svou školu.Část žáků docházela do Kostelce na Hané, část do Smržic. Teprve 

v tomto roce mohou školáci zůstat ve své obci. Vyučuje se ve vyklizeném Beránkově gruntě. 

Už o necelé dva roky později však uprostřed obce stála nová obecná škola (nynější 

obecní úřad); nejprve jednotřídní později dvojtřídní a od roku 1891 trojtřídní. 

            Počty žactva rok od roku rostou, proto radní v letech 1909 – 1911 nechali postavit 

novou pětitřídní školu, která slouží žákům 1. stupně dodnes. 

V roce 1939 se výnosem České zemské školní rady v Brně zřizuje v obci samostatná 

měšťanská škola, pro niž zatím chybí budova. Vyučuje se v nové i staré obecné škole, 

v sokolovně a jedna třída  i v adaptovaném tanečním sále hospody. Doporučuje se ihned 

započít se stavbou školy.  

V roce 1946 úřady schválily místo pro stavbu – pozemek ležící podél silnice do 

Smržic, sousedící se sokolovnou. Nová školní budova byla uvedena do provozu k 1.9.1951. 

 

 

2. Charakteristika školy 

 
2.1.  Úplnost a velikost školy  

 

Základní škola Čelechovice na Hané je úplná základní škola s 1.-9. postupným 

ročníkem. Škola vzdělává 120 žáků v sedmi třídách. Průměrná naplněnost ve třídách je 17 

žáků. Naše škola je spádovou školou pro neúplnou ZŠ Smržice. Na 1. stupni jsou 3 třídy, 

v nichž se vyučují žáci z více ročníků společně. Na 2. stupni jsou 4 třídy, v každém ročníku 

po jedné třídě. Vyučování probíhá ve dvou budovách. 1. stupeň a školní družina využívá 

budovu v centru obce, 2. stupeň je umístěn v budově na okraji obce směrem ke Smržicím. 

Školní družina má provozní dobu rozdělenou na ranní a odpolední část. 

 

 

2.2. Vybavení školy 
 

Stará budova školy v centru obce má 3 učebny a tělocvičnu. Své prostory zde našla 

také školní družina. Učebny jsou dostatečně velké vzhledem k počtu dětí, v každé z nich je 

zřízen hrací koutek. K pohybovým aktivitám využívají žáci školní dvůr. Nová budova školy je 

situována na okraji obci. Disponuje 5 kmenovými třídami a 6 odbornými učebnami, jsou to 

samostatné pracovny (fyziky a chemie, chemická laboratoř, pracovna výtvarné výchovy, 

školní kuchyňka, počítačová učebna) a školní dílna. V budově je umístěna obecní knihovna, 

žáci využívají také literární učebnu se školní žákovskou knihovnu. V areálu školy se nachází 

školní pozemek. Škola má světlé a vzdušné prostory. Pro shromažďování žáků, veřejná 

vystoupení a výstavy používá škola prostornou aulu s galerií. Školní budova je umístěna 

v klidném prostředí s dostatkem zeleně. K výuce tělesné výuky využíváme tělocvičnu 

v místní sokolovně a sportovní areál, který je umístěný vedle školy. K pohybovým aktivitám 

využívají žáci hřiště v areálu školy. Stravování žáků zajišťuje školní kuchyně s jídelnou, která 

je umístěna v přízemí nové budovy školy. Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha 

pomůcek se podílejí učitelé. 



 

 

 

2.3. Charakteristika pedagogického sboru  
 

Pedagogický sbor má 11 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. 90% 

vyučujících je kvalifikovaných. 5 vyučujících ovládá jeden cizí jazyk. Ve škole pracuje 

výchovný poradce. Většina učitelů byla proškolena v projektech SIPVZ – v počítačové 

gramotnosti, v moderních metodách práce s digitálními technologiemi. Někteří učitelé si 

doplňují vzdělání na rozšíření aprobace, navštěvují jazykové školy. Ve škole pracuje 

asistentka pedagoga, při výuce žáka s podpůrným opatřením. Škola má jedno oddělní družiny, 

která vede kvalifikovaná vychovatelka. 

 

 

2.4. Charakteristika žáků  
 

Převážná většina žáků bydlí v Čelechovicích na Hané, na druhém stupni vyučujeme 

také žáky ze Smržic. Individuální péči věnujeme integrovaným žákům se SVP a žákům se  

zdravotním znevýhodněním. Pedagogové věnují rovněž péči nadaným a talentovaným žákům.  

 

 

2.5. Dlouhodobé projekty  
 

Žáci školy se aktivně zapojují do soutěží a olympiád , např.: 

➢ Pythagoriáda 

➢ Olympiáda v českém jazyce 

➢ Olympiáda v anglickém jazyce 

➢ Zeměpisná olympiáda 

➢ Přírodovědná soutěž Zlatý list 

➢ Sportovní soutěže OVOV( odznak všestrannosti olympijských vítězů) 

➢ Recyklohraní 

 

Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu výletů a exkurzí, pořádáme kulturně-historickou 

exkurzi do Prahy pro žáky 8. a 9. ročníků. Na 1. stupni organizujeme školu v přírodě, na 2. 

stupni lyžařský kurz a zimní školu v přírodě. Žáci obou stupňů navštěvují divadelní 

představení, které pro školy připravuje Městské divadlo v Prostějově. Zajišťujeme pro žáky 

výchovné koncerty a různé literární pořady, které vybíráme z bohaté nabídky profesionálních 

umělců. Ve dvouletých cyklech připravuje škola pro veřejnost školní akademii. 

 

 

2.6. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 
 

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni a neustále se rozvíjí. Rodiče jsou o průběhu 

vzdělávání žáků informováni průběžně, mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích s 

jednotlivými vyučujícími. Rodiče mohou školu navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě 

s pedagogy. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z důležitých cílů školy. Při škole pracuje 

Sdružení rodičů, jehož cílem je vytvářet lepší podmínky vyžití dětí, volnočasových aktivit 

žáků a podporuje rozvoj talentovaných žáků ve všech oblastech. Škola úzce spolupracuje 



s obcí, organizuje nebo se zúčastňuje řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost. 

Tradičně spolupracujeme na adventním zastavení, zpívání u stromečku a aprílovém koncertu 

ZUŠ.  Spolupráce se školskou radou je na velmi dobré úrovni. Školská rada se vyjadřuje ke 

všem důležitým dokumentům, tak jak ukládá školský zákon. Ke spolupráci patří i kontakty 

s jinými organizacemi, které se pomáhají starat o žáky, jako např. Sokol Čelechovice na 

Hané, využíváme spolupráce s HZS, který organizuje pro žáky výchovně vzdělávací projekty. 

Škola spolupracuje s organizací Člověk v tísni, která působí ve vyloučené lokalitě Studenec 

39. Úspěšná je několikaletá spolupráce se ZUŠ Plumlov, která v našich školních prostorách 

vyučuje hru na hudební nástroje. Do této oblasti spadá také spolupráce s paní Martinou 

Vaňkovou, která má v prostorách staré školní budovy zřízenu keramickou dílnu. V této dílně 

mohou žáci pracovat v kroužku keramiky pod odborným vedením paní Vaňkové. 

 
 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 
3.1. Pojetí školního vzdělávacího programu 

 

Základní vzdělávání vyžaduje podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje žáky, 

povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší. Zajišťuje, aby se každé dítě 

prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu 

s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky, pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí 

žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu 

učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků 

musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních 

změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažít 

úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně 

získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, a zdokonalovat se 

ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně 

podílet na životě společnosti. ŠVP vychází z obecných cílů vzdělávání a klíčových 

kompetencí. RVP ZV a v souladu s požadavky na změnu tradiční školy, která klade důraz na 

faktografické znalosti žáků. Dlouhodobé snahy odborné pedagogické veřejnosti o inovaci 

pedagogického procesu a života školy vedou k novému pojetí výchovně vzdělávacího 

procesu. Škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se, vede žáky 

k získávání důležitých kompetencí: učit se, řešit problémy a vede k sociálním dovednostem. 

Umožňuje pozitivní prožívání, získávání zdravého sebevědomí, rozvíjí kritické myšlení a 

schopnosti sebehodnocení. 

 

 

3.2. Výchovné a vzdělávací cíle vzdělávacího programu 
 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence. Tyto kompetence vytvářejí základ všeobecného vzdělání pro celoživotní učení a 

orientaci v každodenním praktickém životě. V základním vzdělávání se proto usiluje o 

naplňování těchto cílů: 

1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

Žáci se učí: 



o Vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a 

efektivní učení 

o Vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení 

a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém 

životě 

o Využívat informační a komunikační prostředky a technologie 

2. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit 

problémy 

Žáci se učí: 

o Samostatně pozorovat  a experimentovat, získané výsledky porovnávat, 

kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti 

o Uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet 

komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy 

 

3.3. Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a 

pojetí vzchází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o 

tom, které kompetence jedince přispívají v jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu 

a posilování funkcí občanské společnosti. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové 

považovány:  

➢ kompetence v učení 

➢ kompetence k řešení problémů 

➢ kompetence komunikativní 

➢ kompetence sociální a personální 

➢ kompetence občanské 

➢ kompetence pracovní 

 

K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity 

a činnosti, které ve škole probíhají. Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání 

základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole 

není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení. 

1. Kompetence k učení 

➢ klademe důraz na čtení s porozuměním, práce s textem a informacemi 

➢ individuálním přístupem k žákům umožníme prožít radost z učení 

➢ vytvářet situace, aby žák mohl rozvíjet svoji tvořivost 

➢ vedeme žáky k samostatnému organizování různých akcí 

➢ žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád 

➢ zadáváme zajímavé domácí úkoly 

➢ žáci využívají školní a obecní knihovnu, školní počítače s připojením na 

internet 

2. Kompetence k řešení problémů 

➢ ve výuce využíváme k motivaci problémové úlohy z praxe 

➢ vedeme žáky k vyhledávání a třídění získaných informací a jejich vhodnému 

používání 

➢ zadáváme samostatné práce, které vedou k logickému řešení problémů, 

využíváme netradičních úloh 

➢ starší žáci připravují různé aktivity pro mladší žáky (soutěže, hry, akce pro ŠD 

apod.) 



3. Kompetence komunikativní 

➢ vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními 

dospělými ve škole i mimo školu 

➢ učíme žáky vhodnou formou vyjádřit svůj názor,  zároveň umět akceptovat 

názory jiných 

➢ žáci připravují relace do školního rozhlasu, umějí se vyjadřovat písemnou 

formou (např. příspěvky do obecního zpravodaje) 

➢ vedeme k respektování individualit, podporujeme přátelské vztahy 

v kolektivech tříd a mezi třídami 

➢ vedeme žáky k sebehodnocení 

➢ využíváme vyučovacích metod vedoucích ke kooperativnímu učení, vedeme ke 

spolupráci a k týmové práci 

➢ žáci se účastní veřejných kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují 

 

4. Kompetence sociální a personální 

➢ při vyučování používáme skupinovou práci, podporujeme vzájemnou pomoc 

žáků při učení 

➢ vedeme žáky k utváření pravidel chování a k jejich respektování 

➢ vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co negativně ovlivňuje vztahy 

mezi lidmi 

➢ vedeme žáky k schopnosti projevit solidaritu 

➢ učíme žáky přispívat svou prací k práci skupiny 

 

5. Kompetence občanské 

➢ vedeme žáky k respektování školního řádu 

➢ v třídních kolektivech si společně stanovují pravidla chování 

➢ klademe důraz na individuální rozdíly mezi žáky (národnostní, kulturní apod.) 

➢ vedeme žáky k ochraně životního prostředí a k ochraně kulturních a 

společenských hodnot 

➢ žáci se aktivně zapojují do zlepšování okolí školy a obce 

➢ při pobytech na školách v přírodě a výletech se chovají žáci jako zodpovědné 

osoby 

➢ učíme žáky znát nejen jejich práva, ale také respektovat práva jiných, vedeme 

k odpovědnosti a k plnění povinností 

 

6. Kompetence pracovní 

➢ motivujeme žáky k pracovním činnostem, k pracovním návykům 

➢ vedeme žáky k posouzení reálných možností při volbě povolání 

➢ výběrem volitelných předmětů a zájmových útvarů pomáháme při profesní 

orientaci 

➢ vedeme ke znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní 

nástroje 

 

 

3.4. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

 
Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými 

opatřeními prvního až pátého stupně.  



a) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory 

(PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP: 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

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

probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovit metody práce 

s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví 

termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením 

školy a s žákem. 

 V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro 
 žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální 
 doporučená úprava očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená 
 v RVP ZV.  

 V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, se výstupy minimální doporučené úrovně využijí v případě 

podpůrných opatření od třetího stupně . Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým 

mentálním postižením na základě minimální doporučené úrovně. Při tvorbě IVP bude 

využíváno metodické podpory PPP a SPC. IVP může být upravován během roku 

podle potřeb žáka. K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá 

podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za 

podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat 

očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva.“ 

b) Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Škola spolupracuje s PPP Prostějov a SPC Prostějov. 

c) Zodpovědné osoby  a jejich role v systému péče žáky se speciálně vzdělávacími 

potřebami . 

Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovným poradcem, který spolupracuje 

s externím speciálním pedagogem. Výchovný poradce je pedagogický pracovníkem, 

který koordinuje práci pedagogů se žáky se SVP. 

d) Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Jako podpůrná opatření jsou v naší škole 

využívána doporučení poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

• v oblasti metod výuky např. respektování odlišných stylů učení jednotlivých 

žáků, metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování 

zpětné vazby žákovi 

• důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

• respektování pracovního tempa žáků a poskytnutí dostatečného času 

k zvládnutí úkolů 

• využívání skupinové výuky, u mladších žáků střídání forem a činností během 

výuky 

e) Zařazení předmětů speciálně pedagogické péče 

Vzdělávací obsah těchto předmětů bude přizpůsobován vzdělávacím možnostem a 

předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP. 

 

 

3.5. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 

Výchova a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vyžaduje od učitelů náročnější 

přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické 

vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat.  



a) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory 

(PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka mimořádně nadaného: 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve 

spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání 

žáka, s výchovným poradcem a 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. 27/2016Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po 

obdržení doporučení poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho 

měsíce po obdržení doporučení poradenského zařízení. Součástí IVP je termín 

vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení 

IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i na kratší období než je školní rok. IVP 

může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí 

písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP 

prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získáním 

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o 

zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je 

zaznamenává do školní matriky 

 Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Škola spolupracuje s PPP Prostějov, podle potřeby možno spolupracovat s Menzou 

ČR, popř. PdF UP Olomouc. 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaného a   

  mimořádně nadaného žáka např, : 

• předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

• účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících 

školy 

• obohacování vzdělávacího obsahu 

• zadávání specifických úkolů, projektů 

• příprava a účast na soutěžích včetně celostátních kol 

 

Rozšiřujeme základní učivo do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, v nichž 

žák projevuje svůj talent a nadání. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci dobrou 

paměť, logický úsudek a zálibu v řešení problémových úloh. Umožňujeme jim pracovat 

s naučnou literaturou, vyhledávají hlavolamy, záhady, zadáváme problémové úlohy. Žáci řeší 

matematické úlohy v různých soutěžích a olympiádách. Nadané žáky pověřujeme vedením 

týmové práce, dáváme prostor pro hlubší bádání a zkoumání. Žáky s hudebním a výtvarným 

nadáním zapojujeme aktivně ve vyučovacích hodinách (doprovází na hudební nástroje apod.), 

dáváme náročnější a složitější práce (volí různé techniky ve výtvarné výchově). Jsou 

pověřovány vedením skupin. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení pohybových 

aktivit, jsou zapojováni do sportovních soutěží, reprezentují školu, žáci jsou podporování 

v mimoškolních aktivitách (navštěvují ZUŠ, sportovní oddíly, taneční školu ap.) Při výchově 

žáků mimořádně nadaných věnujeme péči osobnostní výchově, vedeme k rovnému přístupu 

k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. U dětí sportovně nebo 

umělecky nadaných tolerujeme absence vázané na přípravu. Požadavky na rozsah a zvládnutí 

učiva konzultujeme se žákem a jeho rodiči a prověřujeme podle předem daného 

harmonogramu. 

  

 

 



3.6. Školní družina 
 

Činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání je propojena ve velké míře 

s prací žáků při vyučování. Vychovatelka se seznámila s cíli školního vzdělávacího programu 

a aktivně se v rámci jednotlivých pracovních skupin zapojila do úprav tohoto programu. 

K propojování dochází zejména při realizaci projektového vyučování. 

 

 

 

3.7.  Zájmové kroužky 
 

Škola nabízí jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity pro žáky v rámci činnosti 

kroužků se zaměřením sportovním, výtvarným, hudebním, jazykovým, matematickým, se 

zaměřením na informatiku a vycházející žáci se připravují na přijímací zkoušky z českého 

jazyka a matematiky. Kroužky jsou organizovány na základě zájmu žáků v celoročním cyklu.  

 

3.8.   Začlenění průřezových témat 
 
Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou 

součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč všemi 

vzdělávacími oblastmi, propojují je. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání. V základním 

vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

- Osobnostní a sociální výchova 

- Výchova demokratického občana 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- Multikulturní výchova 

- Environmentální výchova 

- Mediální výchova 

 

Realizace průřezových témat se děje třemi způsoby: 

  

1.  na úrovni školy je nedílnou součástí koncepce naší  školy 

2.  realizuje se integrací do předmětů  jednotlivých ročníků 

3.  realizuje se v podobě krátkodobých  a dlouhodobých projektů 

4.  realizuje se ve formě volitelného předmětu Enviromentální výchova 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 
Cílem je rozvíjet u žáků praktické životní dovednosti vztahující se k němu samotnému, jeho 

myšlení, pocity, chování, komunikace, spolupráce, mezilidské vztahy apod. Je to praktické 

osvojování si zásad morálky v běžném životě. 

Děje se tak na úrovni: 

 

osobnostního rozvoje 



(prolíná výukou všech předmětů, respektuje věkové odlišnosti, klade důraz  na dovednosti pro 

učení a studium, sebepoznání a sebepojetí, zájmovou činnost, soutěživost) 

 

sociálního rozvoje 

(poznávání lidí, mezilidské vztahy, dokázat komunikovat a spolupracovat, učit se týmové 

práci, hodnotit sebe i druhé, respektovat druhé) 

 

morálního rozvoje 

(řešení problémů v třídním kolektivu, dokázat pomoci v různých situacích, správně se 

rozhodnout a zaujmout určitý postoj) 

 

 

Výchova demokratického občana 
Škola je společenství lidí, které se musí řídit určitými pravidly. Má být otevřená, přátelská, 

založená na prožitcích, které mohou žáka trvale ovlivnit. Vzájemná tolerance, úcta, důvěra, 

dobrá školní atmosféra, spolupráce mezi žáky i učiteli dává dětem příležitosti 

k demokratickému řešení problémů. Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte a 

současně respektovat základní lidská práva, povinnosti a svobody a uplatňovat zásady slušné 

komunikace a demokratický způsob řešení situací. 

  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Prostupuje celým základním vzděláním, podporuje mezinárodní myšlení, vede k výchově 

budoucích evropských občanů, kteří budou schopni orientovat se v evropském prostředí, 

budou schopni porovnávat jednotlivá prostředí. Základ tvoří rodina a země, ve které žijeme. 

Žáci se seznamují s životem dětí v jiných zemích, s jejich zvyky a tradicemi. 

Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, 

svobodná lidská vůle, morálka, osobní zodpovědnost, kritické myšlení a tvořivost.  

 

Multikulturní výchova 
Seznamuje žáky s rozmanitostí různých kultur, rozvíjí smysl pro spravedlivost, solidaritu a 

toleranci, vede k chápání a respektování etnických skupin, náboženských či národnostních a 

rozvíjí schopnost snášet se a spolupracovat s nimi. Multikulturní výchova se dotýká 

mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a 

rodinou. Škola by měla zabezpečit takové sociální a kulturní zázemí, kde se všichni budou 

cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit, kde dojde ke 

vzájemnému poznávání jednotlivých sociálních kultur ve vzájemném respektování a bez 

předsudků.    

 

Environmentální výchova 
Prolíná všemi  předměty a vede k pochopení vztahu člověka a životního prostředí. Poskytuje 

náměty pro vypěstování návyků nezbytných pro každodenní jednání člověka vůči prostředí. 

Vede k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a 

poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Vede žáky 

k rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí, podněcuje aktivity žáků, které vedou 

k ochraně prostředí, k citlivému přístupu k přírodě (organizování pravidelného sběru papíru, 

třídění odpadu, soutěže zaměřené na ekologii, šetření vodou, energií apod.) 

 

Mediální výchova 



Nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii, které 

přestavují významný zdroj informací, zkušeností, prožitků. Hovoří o významu médií pro 

každodenní život, přispívá k vytváření kolektivu – k vytváření týmu, vede ke spolupráci, 

vzájemnému respektování a tolerování názorů jiných členů ve skupině (tvorba rozhlasové 

relace, zpravodajství, tvorba školního časopisu, práce s technikou). Mediální výchova má 

žáka vybavit základní úrovní mediální gramotnosti. To znamená osvojit si některé základní 

poznatky o fungování a společenské roli současných médií – historie, struktura fungování, a 

pak i získání dovedností podporujících sebevědomé, aktivní zapojení jedince do mediální 

komunikace – analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost, vyhodnotit jejich 

komunikační záměr, volba takového média, které bude sloužit jako prostředek dalšího 

vzdělávání či naplnění volného času.  

 

Všechna průřezová témata jsou zařazena do všech předmětů na 1. i na 2. stupni a jsou volena 

tak, aby podporovala výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy a prohlubovala i 

výchovné a vzdělávací strategie vyučovacích předmětů. K realizaci konkrétních průřezových 

témat dochází v aktivitách jednotlivých předmětů, ale i v každodenním životě. 

 Mohou vznikat různé projekty či nepatrné činnosti, další vhodné příležitosti, kterými jsou 

průřezová témata posilována (filmová a divadelní představení, televizní a rozhlasové pořady, 

výstavy, exkurze, besedy apod.) 

Realizace  tématických okruhů průřezových témat v jednotlivých předmětech  je zapracována 

v tabulkách. 

 

Vysvětlivky: 

          INT/ PRV= daný tématický okruh je součástí předmětu Prvouka, a to formou integrace 

          P = projekt      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


