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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Fakultní základní školy PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 

1744 ve znění platných dodatků od 1. 9. 2016 takto: 

1. Učební plán a přehled předmětů se mění takto: 

 

 

2. UČEBNÍ PLÁN – 1. stupeň, 1. – 5. ročník s platností od 1.9.2016 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
Celkem 

z toho 

DČD1) 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 8 8 7 7 39 6 

ANGLICKÝ JAZYK 1 2 3 3 3 12 3 

MATEMATIKA 4 5 5 5 5 24 4 

INFORMATIKA   1 1 1 3 2 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2 2 2 3 3 12 0 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1 1 5 0 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 1 1 2 2 7 0 

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 2 2 3 2 2 11 1 

PRACOVNÍ  VÝCHOVA 1 1 1 1 1 5 0 

CELKEM 21 22 25 25 25 118 16 

1) Disponibilní časová dotace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. UČEBNÍ PLÁN – 2. stupeň, 6. – 9. ročník s platností od 1.9.2016 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 6. 7. 8. 9. Celkem 
z toho 

DČD1) 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4 4 4 4 16 1 

ANGLICKÝ JAZYK 3 3 3 3 12 0 

NĚMECKÝ JAZYK 2 2 2 2 8 2 

MATEMATIKA 4 4 4 4 16 1 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ  TECHNOLOGIE 1    1 0 

DĚJEPIS 2 2 2 2 8 1 

VÝCHOVA K  OBČANSTVÍ 1 1 1 1 4 0 

FYZIKA 1 2 2 2 7 1 

CHEMIE   2 2 4 1 

PŘÍRODOPIS 2 2 2 1 7 1 

ZEMĚPIS 2 2 2 1 7 1 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1 4 0 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2 2 1 1 6 0 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 1  1 3 1 

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 2 2 2 2 8 0 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 1 1 1 1 4 1 

SEMINÁŘ Z MATEMATIKY 1 1 1 1 4 4 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA    1 1 1 

ZDRAVOVĚDA   1  1 1 

FINANČNÍ GRAMOTNOST    1 1 1 

CELKEM 30 30 31 31 122 18 

1) Disponibilní časová dotace 

 

Nový RVP ZV přináší změny v charakteristice našeho ŠVP ZV v bodě 2.5.  

2.5 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

   

ŠVP ZV je zařazen do systému státních kurikulárních dokumentů. Závazným východiskem je pro něj 

Národní program vzdělávání a školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění, jejichž obsah je pak dále 

konkretizován v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), schváleném 

MŠMT. ŠVP ZV je veřejným dokumentem, přístupným pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. RVP 

ZV zavádí s platností od 1.9.2016 tzv. minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů 

v rámci podpůrných opatření. Podpůrné opatření, které znamená úpravu očekávaných výstupů vzdělávání 

žáka spočívá v povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). V souladu s vyhláškou 

27/2016 Sb. se výstupy minimální doporučené úrovně využijí v případě podpůrných opatření třetího stupně 

pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. 

S odkazem na platné znění RVP ZV obsahuje ŠVP ZV „Škola pro děti i jejich rodiče“ v příloze č. III. : 

1) zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pravidla a průběh tvorby, realizace a 

vyhodnocování plánu pedagogické podpory ( PLPP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; pravidla a 

průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

2) zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování 

PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP 

mimořádně nadaného žáka. 



Příloha ŠVP ZV o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zcela přepracována z důvodu 

nutnosti uvést text ŠVP ZV do souladu s RVP ZV a s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a 

s vyhláškou  27/2016 Sb.  

 

Příloha III.  

ŠVP ZV „Škola pro děti i jejich rodiče“ 

Vzdělávání a výchova žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Novela školského zákona ve znění § 16 ustupuje od kategorizace žáků se SVP jako žáků se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním a přistupuje k nim jako k žákům, kteří 

potřebují k naplnění svých vzdělávacích možností podpůrná opatření ve vzdělávání. Nové znění školského 

zákona zakládá pro žáky se SVP nárok na bezplatné poskytování těchto podpůrných opatření.  

Možnost uplatnění podpůrných opatření daných § 16, odst. 2 školského zákona byla zakomponována do 

textu této kapitoly. Z výčtu podpůrných opatření jsou stěžejními vzhledem ke vzdělávacímu obsahu 

následující opatření spočívající v: 

• úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně 

zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče (§ 16 odst. 2 písmeno b), 

• úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a 

akreditovanými vzdělávacími programy (§ 16 odst. 2 písmeno e). 

Všechna podpůrná opatření se člení do pěti stupňů, které vymezují vzestupně rozsah možné podpory žáků s 

tím, že vždy vycházejí z jejich vzdělávacích potřeb. Zatímco podpůrná opatření prvního stupně kompenzují 

mírné obtíže ve vzdělávání žáka (např. specifické potřeby žáka krátkodobé povahy), podpůrná opatření 

pátého stupně jsou určena žákům s nejtěžšími stupni zdravotního postižení. Žákům s lehkým mentálním 

postižením budou zpravidla přiznávána podpůrná opatření třetího stupně. Postup školy v souvislosti s 

poskytováním podpůrných opatření specifikují § 11 až 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

V souladu s novelou školského zákona č.82/2015 Sb. a vyhláškou č.27/2016 Sb. je pro žáky s přiznanými 

podpůrnými opatřeními prvního stupně ŠVP školy podkladem pro zpracování Plánu pedagogické podpory 

(PLPP), které si škola vytváří sama s cílem poskytnout žákům co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Pro 

žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je ve spolupráci se školským poradenským 

zařízením (ŠPZ) vytvářen Individuálně vzdělávací plán (IVP) nebo Individuálního výchovný plánu (IVÝP). 

Školským poradenským zařízením se rozumí pedagogickou-psychologická poradna (PPP), speciálně 

pedagogické centrum (SPC) a středisko výchovné péče (SVP). 

Při tvorbě PLPP vychází škola z podpůrných opatření prvního stupně, které slouží ke kompenzaci  mírných 

obtíží ve vzdělávání žáka, např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, drobné 

problémy, které souvisí s nesoustředěností, zapomínání. Škola dále zohledňuje obtíže vyvolané náhlým 

nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, rodinným prostředím a sociální situací žáka. 

Na tvorbě PLPP se podílejí pedagogičtí pracovníci školy, případně asistent pedagoga, speciální pedagog a 

výchovný poradce. 

 

1. Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 

 

V ŠVP škola stanoví: 

• Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP 

• Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP ve spolupráci se školským poradenským 

zařízením (ŠPZ) 

 

V ŠVP škola stanovuje: 

• Pravidla zapojení školní družiny a kroužků pořádaných školou do systému vzdělávání žáků se 



speciálními vzdělávacími potřebami 

• zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

(výchovný poradce, speciální pedagog, pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelky, lektoři) 

 

2. Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků škola v souladu se školským zákonem a ve spolupráci se ŠPZ zajišťuje: 

• princip diferenciace a individualizace při vzdělávacím procesu žáka (formativní hodnocení žáka, 

úprava tempa a metod výuky, redukce obsahu výuky, nebo naopak adekvátní rozšíření výuky) 

• od třetího stupně podpůrných opatření úprava vzdělávacího obsahu stanoveného ŠPZ 

• v případě, že žák má IVP nebo IVÝP je dvakrát ročně zhodnocena jeho validita a doplněny případné 

změny, na konzultaci se podílí třídní učitel, případně asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný 

poradce, pověřený pracovník ŠPZ a zákonný zástupce žáka 

• v odůvodněných případech individuálně nebo skupinově jednou týdně reedukační hodinu pod 

vedením školního speciálního pedagoga 

• vyšetření a konzultaci se školním speciálním pedagogem 

• v odůvodněných případech úprava délky vyučovacích hodin 

• spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vzájemnou spolupráci zaměstnanců školy, včetně lektorů 

zájmových činností, školskými poradenskými zařízeními a speciálním pedagogem a v případě potřeby 

spolupráci s dalšími odborníky mimo oblast školství (např. lékař, sociální pracovník) 

• spolupráce s ostatními školami, nejčastěji při přestupu na 2. stupeň ZŠ a přechod na gymnázia a další 

střední školy 

 

 

II. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

V souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. se škola věnuje vzdělávání a rozvoji nadaných a mimořádně nadaných 

dětí. Nadaným žákem se rozumí jedinec, který vykazuje ve srovnání s vrstevníky nadprůměrnou úroveň v 

jedné či více oblastech výuky. 

Za mimořádně nadaného žáka je považován jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádně vysoké 

úrovně v jedné nebo ve více oblastech výuky. 

Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky vychází v RVP ZV z předpokladu, že škola ve svém ŠVP a 

při jeho realizaci vytváří podmínky k využití potenciálu všech žáků s nadáním i mimořádným nadáním v 

různých oblastech. Toto pojetí se projevuje i v té části charakteristiky ŠVP, kde škola popisuje vzdělávání 

nadaných a mimořádně nadaných žáků. 

Škola ve svém ŠVP plánuje výuku tak, aby stimulovala rozvoj potenciálu žáků včetně nadání různých 

druhů. Ti, u kterých se projeví nadání, případně mimořádné nadání v některé oblasti, by měli být co 

nejrychleji identifikováni a podporováni. Tato podpora by měla směřovat k uplatnění a dalšímu rozvoji 

nadání žáka. 

V ŠVP jsou upřesněny podmínky školy pro vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků a postupy při 

poskytování podpůrných opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané ve čtyřech stupních podpory, jak 

jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. (podpůrná opatření prvního stupně jsou určena pro 

nadané žáky např. s cílem stimulovat procesy objevování, které dané učivo nabízí, podpůrná opatření 

čtvrtého stupně jsou určena žákům s mimořádným intelektuálním nadáním a spočívají např. v rozšiřování a 

prohlubování učiva nad rámec předmětů ŠVP).  

V případě naší školy jsou mezi děti mimořádně nadané zařazeni žáci, kteří mají doporučení z poradenského 

zařízení, či se podílí s mimořádnými úspěchy na prezentaci školy v logických, matematických a jazykových 

soutěžích. 



Školní poradenské zařízení může v odůvodněných případech navrhnout vypracování IVP. V rámci PLPP u 

těchto žáků škola uplatňuje zvýšenou motivaci k prohlubování základního učiva, hlavně v těch předmětech, 

které reprezentují nadání dítěte a přizpůsobujeme obsah a případně přesah učiva. 

V rámci IVP mohou žáci pak jedenkrát týdně také pracovat v samostatných hodinách v rámci výuky se 

speciálním pedagogem. V těchto hodinách jde o prohloubení výuky v oblasti matematiky, českého jazyka, 

tvůrčích  činností, o upevňování vztahů s druhými, posílení sociální a emoční složky žáka. Nutný je vždy 

souhlas rodiče a také důsledná konzultace s třídní učitelkou. Podmínkou je, že žáci si doplní úkoly, které 

případně mohou zameškat a musí být schopni držet krok s celkovou výukou ve třídě a samostatné hodiny 

pro ně nejsou přítěží, ale naopak pomáhají rozvíjet jejich potenciál. 

Často se stává, že tito žáci mají jisté problémy v integraci v kolektivu, výkyvy v chování. I zde škola 

uplatňuje pedagogické postupy, které pomáhají mnohdy jednostranně nadané jedince začlenit mezi ostatní. 

Žáci jsou vedeni k toleranci, k rovnému přístupu všech, k ochotě pomáhat slabším. 

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v 

jednotlivých vyučovacích předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního 

učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte.  

V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení 

problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na 

počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, 

problémové úlohy) i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších vyučovacích předmětech 

jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa 

techniky…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. 

Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. 

Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat 

píseň. 

Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v 

mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. 

Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných 

úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných 

školou nebo základní uměleckou školou.  

Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák 

projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo 

mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování 

usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně.  

Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům,       

k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na 

základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 

         

PaedDr. František Hanzal 

 

 


