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Charakteristika ŠVP 

Školní vzdělávací program "Stavíme mosty" vychází z RVP ZV. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________ 

  

Za zastřešující úkol našeho školního vzdělávacího programu považujeme 

poskytnutí pevných základů všeobecného vzdělání všem dětem. Při tvorbě 

učebních osnov jsme dbali na smysluplnost učení, na jeho propojenost se 

skutečným životem. Zaměřili jsme se na praktickou využitelnost toho, co se děti ve 

škole učí a na osvojování klíčových kompetencí. 

Název vzdělávacího programu "Stavíme mosty" charakterizuje snahu o 

odstraňování jakýchkoliv bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělání bez ohledu 

na tělesné možnosti a duševní schopnosti dítěte. Vyjadřuje i záměr školy 

poskytnout dětem vzdělání především v takových oblastech, které vedou k 

porozumění a dorozumívání mezi lidmi navzájem. 

  

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

Jako škola zařazená od roku 2002 do sítě škol podporujících zdraví stavíme svůj 

program na třech základních pilířích – pohodě prostředí, zdravém učení a 

otevřeném partnerství. 

Protože jsme od roku 2002 zároveň bezbariérovou školou, pomáháme se 

zapojováním do běžného života vrstevníků dětem s tělesnými handicapy a od roku 

2005 i dětem mentálně postiženým. Věnujeme se žákům se specifickými 

vzdělávacími potřebami, a to nejen se zdravotním postižením a znevýhodněním, ale 

také se znevýhodněním sociálním. Zaměřujeme se na péči o děti – cizince a 

usnadňujeme  jim začlenění do naší společnosti. Podporujeme a rozvíjíme 

schopnosti žáků nadaných a mimořádně nadaných. Tím se snažíme omezit odliv 

talentovaných dětí na víceletá gymnázia. 

K základním prostředkům dorozumívání patří zvládnutí mateřského jazyka a 

schopnost komunikace v cizím jazyce. V českém jazyce klademe především důraz 

na čtení s porozuměním, práci s textem, obohacování slovní zásoby a ústní 

vyjadřování. Při výuce cizích jazyků se zaměřujeme na jejich využití v běžném 

životě. Umožňujeme žákům četbu cizojazyčných časopisů a knih, 

zprostředkováváme kontakty se zahraničními školami. Nabídku rozšiřujeme o 

poznávací zájezdy, které obohacují výuku o praktické poznávání reálií jiných zemí 

a vedou k pochopení důležitosti výuky cizích jazyků. 

Přeměna současné společnosti na společnost informační klade na žáky velké 

nároky v oblasti práce s informacemi a informačními a komunikačními 

technologiemi. Od prvních ročníků vedeme děti ve všech předmětech k tvořivé 

práci s informacemi a ke zvládnutí běžných informačních a komunikačních 



technologií. 

Výtvarná výchova je oblastí, která dokáže spojovat beze slov. Umění jako takové 

vyrůstá ze vztahů mezi lidmi. Je založeno hlavně na naší přirozenosti - tedy na 

vizuálním vnímání, na tom, co je společné všem lidem a národům bez rozdílu. 

Umožňuje, aby se každý jednotlivec bez ohledu na rozdíly jazykové, intelektové a 

pohybové mohl zapojit do tvůrčího procesu a tady i do jiného poznávání světa. 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
Výchovně vzdělávací strategie školy zavazuje všechny pedagogy k uplatňování 

takových postupů, metod a forem práce, které vedou k rozvíjení, posilování a 

upevnění klíčových kompetencí žáků. 

Zvolená strategie je sjednocujícím prvkem, který se musí uplatňovat ve všech 

oblastech života školy - ve školních i mimoškolních aktivitách, při budování 

klimatu školy, v práci pedagogů i ve strategiích jednotlivých vyučovacích 

předmětů. 

Strategie vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí formulujeme v naší škole 

následovně: 

Kompetence k učení 

- základ pro celoživotní učení 

* vedeme žáky k soustavné a systematické práci a zodpovědnosti za své vzdělávání 

* respektujeme individualitu žáka 

* klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem 

* podporujeme tvořivost žáků 

* chceme, aby každý žák prožíval úspěch 

* vybízíme a vedeme žáky k samostatné tvořivé práci s informacemi z různých 

zdrojů 

* učíme žáky propojovat vědomosti z různých oborů 

* zapojujeme žáky podle jejich schopností a zájmů do vědomostních soutěží 

* zaměřujeme se na využitelnost poznatků v praktickém životě 

* učíme žáky kriticky zhodnotit výsledky svého učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

- schopnost řešit problémové situace 

* při výuce navozujeme problémové situace a zadáváme problémové úkoly 

* učíme žáky správně formulovat problém 

* od nejnižších ročníků rozvíjíme schopnost žáků vyhledávat informace potřebné k 

řešení problémů 

* vybízíme žáky k hledání různých variant řešení 

* vedeme žáky k vyvozování logických závěrů 

* pracujeme s chybou 

* učíme žáky řešit výukové problémy i problémy v osobním životě 

* vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí 

* v rámci projektového vyučování řešíme aktuální ekologické, občanské a politické 

problémy 

 



Kompetence komunikativní 

- všestranná a účinná komunikace 

* vedeme žáky ke kultivovanému ústnímu i písemnému vyjadřování prioritně v 

českém jazyce 

* preferujeme výuku cizích jazyků 

* využíváme cizojazyčné časopisy a další zdroje informací ( dopis, internet ) 

* vedeme žáky k používání ICT, k získávání počítačové gramotnosti 

* učíme žáky základním pravidlům verbální a neverbální komunikace 

* vedeme ke vhodné obhajobě vlastního názoru a respektování názoru jiného 

* podněcujeme žáky k publikování a prezentování svých myšlenek ve školním 

časopisu, rozhlasu, projektech a tisku 

 

Kompetence sociální a personální 

- schopnost spolupráce 

* vytváříme se žáky pravidla práce a hodnocení 

* při výuce minimalizujeme používání frontálních metod, podporujeme skupinovou 

práci a kooperativní vyučování 

* rozvíjíme u žáků schopnost spolupráce 

* učíme žáky respektovat a kriticky hodnotit práci druhých 

* oceňujeme úspěchy 

* monitorujeme sociální vztahy ve skupině 

* na základě monitoringu pracujeme se skupinami žáků 

* k vytváření příznivého klimatu využíváme systematického preventivního 

programu 

 

Kompetence občanská 

- škola jako model demokratické společnosti 

* spolupracujeme se žáky a rodiči při tvorbě školního řádu a třídních pravidel a tím 

jim umožňujeme podílet se na rozhodnutích celku 

* zapojujeme žáky do činnosti třídní samosprávy 

* pracujeme se žákovským parlamentem 

* učíme žáky vhodnou formou uplatňovat svá práva a respektovat práva ostatních 

* vyžadujeme plnění stanovených povinností 

* vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní rozhodnutí 

* na základě preventivního programu vedeme žáky k předcházení a odmítání 

sociálně patologických jevů 

* učíme žáky zodpovědnému řešení krizových situací 

* exkurzemi, pobytovými akcemi, návštěvami kulturních zařízení a prostřednictvím 

sportovních aktivit posilujeme vlastenectví 

* vedeme žáky k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí ( třídění 

odpadu, Den Země ) 

* v kroužcích CVČ vedeme žáky k zapojování do sportovních a kulturních aktivit 

 

Kompetence pracovní 

- propojení teorie s praxí 



* vedeme žáky k práci 

* vyžadujeme dodržování pravidel bezpečnosti práce 

* dbáme na hospodárnost a ochranu životního prostředí 

* učíme žáky propojovat teoretické a praktické poznatky 

* žákům 9. tříd ve spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou 

umožňujeme orientaci při výběru dalšího vzdělávání 

* žákům poskytujeme poradenské služby a pomáháme při získávání tiskových 

materiálů pro volbu povolání 

* podporujeme rozvíjení zájmů výběrem volitelných předmětů a kroužků Centra 

volného času 

* rozvíjíme znalosti a dovednosti v oblasti podnikání 

 

Důležitou oblastí, která vede k všestrannému rozvoji klíčových kompetencí, jsou 

tradiční akce školy. 

* Vítání prvňáčků – přivítání a slavnostní uvedení žáků prvních tříd do školy žáky 

devátého ročníku 

( kompetence občanská, komunikativní, sociální a personální ) 

 

* Poslední let Broučků – sportovní soutěže, lampiónový průvod – akce motivovaná 

Karafiátovými Broučky 

( kompetence občanská, pracovní, komunikativní, sociální a personální ) 

 

* Mikuláš – mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně organizovaná žáky 9. ročníku 

( kompetence občanská, komunikativní, pracovní, sociální a personální ) 

 

* Vánoční trhy – vystoupení jednotlivců i třídních kolektivů pro rodiče, prodej 

žákovských výrobků - výtěžek prodeje je určen pro charitativní akce 

( kompetence občanská, komunikativní, sociální a personální, pracovní, k učení ) 

 

* Třídní vánoční besídky – vánoční nadílka a společný program tříd 

( kompetence občanská, pracovní, komunikativní, sociální a personální ) 

 

* Den otevřených dveří – návštěvy rodičů, předškoláků a ostatních zájemců ve 

škole, možnost zúčastnit se vyučování a prohlídky školy, žákovské služby uvádí 

návštěvy a provází školou 

( kompetence občanská, komunikativní, sociální a personální ) 

 

* Zápis do 1. tříd – žákovské služky pomáhají předškolákům s aktivitami 

spojenými se zápisem, uvádí do školy, výroba upomínkových předmětů pro 

předškoláky 

( kompetence občanská, pracovní, komunikativní, sociální a personální ) 

 

* "My se školy nebojíme" - půlroční kurz pro žáky budoucích prvních tříd pod 

vedením učitelů - elementaristů 

( kompetence sociální a personální, komunikativní, občanské, pracovní, k učení ) 



 

* Masopustní karneval – akce je určená pro žáky do 6. tříd, je spojená se soutěžemi 

a diskotékou 

( kompetence občanská, pracovní, komunikativní, sociální a personální ) 

 

* Projektové dny – třídy řeší aktuální ekologické, občanské a politické problémy, 

vytváří nástěnky a výsledky svých zjištění prezentují před ostatními žáky školy 

( kompetence k učení, k řešení problémů, občanská, sociální a personální, pracovní, 

komunikativní 

 

* Svátek sousedů – probíhá formou zábavných a sportovních soutěží 

( kompetence občanská, pracovní, komunikativní, sociální a personální ) 

 

* Letní slavnost – odměňování žáků za úspěchy ve všech oblastech života školy 

( kompetence občanská, sociální a personální) 

 

* Rozloučení s 9. třídami – slavnostní rozloučení prvňáků s deváťáky, poslední 

zvonění, raut 

( kompetence občanská, sociální a personální ) 

 

* Pobyty a výlety – školy v přírodě, ozdravné pobyty, lyžařský výchovně 

vzdělávací kurz 

( kompetence občanská, pracovní, k učení, sociální a personální, řešení problémů, 

komunikativní ) 

 

* Srdíčkový den - charitativní akce ve spolupráci s Občanským sdružením Život 

dětem, dětmi zajišťovaný prodej stylizovaných srdíček - výtěžek věnovám dětským 

oddělením nemocnic 

( kompetence komunikativní, občanské, sociální a personální ) 

 

* Osobnostní a sociální kurz pro 6. ročník - práce s kolektivem, seznámení se s 

třídními učiteli 

( kompetence občanská, komunikativní, k učení, k řešení problémů, sociální a 

personální, pracovní ) 

 

* Den Země - cyklicky se opakující akce, které mají vztah k trvale udržitelnému 

rozvoji 

( kompetence občanské, pracovní, sociální a personální, k učení, k řešení problémů, 

komunikativní ) 

 

 

Nedílnou součástí aktivit školy, kterými se všestranně rozvíjí klíčové kompetence 

dětí, je Centrum volného času. Formou vedlejší hospodářské činnosti pracuje od 

roku 1998. Jeho cílem je nabídnout dětem v odpoledních kurzech uměleckého, 

sportovního a poznávacího zaměření vhodné využití volného času a podporovat 



rozvoj jejich talentu, zájmů a zálib. 

 

 

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

Podle zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, integrujeme žáky se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. 

 

- Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním 

Protože jsme od roku 2002 bezbariérovou školou, zaměřujeme se na integraci 

tělesně, smyslově a mentálně postižených dětí.   Tito žáci pracují v běžných třídách 

za pomoci asistentů pedagoga. Také vzdělávání ostatních žáků se SVP se 

uskutečňuje formou individuální integrace v běžných třídách. Dětem vytváříme 

nejen materiální podmínky, ale především volbou vhodných vyučovacích metod a 

pedagogických postupů jim zajišťujeme právo na vzdělávání. 

Každý žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán, při jehož tvorbě 

vycházíme z doporučení školských poradenských zařízení a se kterým jsou 

seznámeni zákonní zástupci žáka. IVP je v průběhu školního roku pozměňován tak, 

aby odpovídal individuálním schopnostem a potřebám žáka. V případě nutnosti 

upravujeme také očekávané výstupy a obsah učiva. Pečlivě sledujeme a do IVP 

zanamenáváme osobnostní vývoj dítěte. 

Podpůrná opatření: 

* děti pracují s počítačovými programy 

* používají tabulky a přehledy 

* mají nárok na dvě sady učebnic 

* využívají speciální učebnice 

* učitelé pro ně upravují texty 

* využíváme dostupné multisenzoriální pomůcky 

* v rámci rehabilitace mohou děti tělesně postižené a děti s kombinovaným 

postižením bezplatně navštěvovat kroužky keramiky 

Logopedickou péči a reedukaci specifických poruch učení zajišťuje speciální 

pedagožka. Do školy dochází prozatím pouze jednou za měsíc školní psycholog z 

pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 4. Pravidelně spolupracujeme se 

speciálními pedagogy a psychology se speciálně pedagogických center. 

Žáci s diagnostikovaným LMP jsou vzděláváni podle modifikovaného ŠVP 

Stavíme mosty. Jejich IVP je upravován podle aktuálních schopností a potřeb. 

Učíme je pracovat samostatně i v týmu, podle svých schopností a 

zájmů  jsou  vedeni především k profesní orientaci tak, aby se dobře zapojili do 

společnosti. Ukazujeme jim, jak získané vědomosti uplatní v praxi. 

Za podpory speciálně pedagogických metod navozujeme takové učební situace, ve 

kterých mohou zažít upěch. Škola se tak stává místem, kde žáci získávají nejen 



kvalitní vzdělávací péči, ale kde cítí přátelské prostředí a nebojí se případných 

neúspěchů. 

- Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Celý systém vzdělávání těchto dětí je založen na poznání rodiny a prostředí, ze 

kterého žák pochází, formou rozhovoru s rodiči a žákem. Na základě těchto 

poznatků je pro žáka sestaven individuální vzdělávací plán. 

Vzdělávání dítěte - cizince: 

Prvořadým úkolem je příprava žáků třídy na přijetí nového spolužáka. Žáky 

seznámíme se zemí, ze které žák přichází, případně i s jeho odlišnostmi. 

Využíváme rozhovor, encyklopedie, mapy a PC. Důležitým úkolem školy je 

poskytnout žákovi pomoc při osvojování českého jazyka. Zapojeni jsou učitelé i 

provozní zaměstnanci, ostatní žáci a rodina. 

Postupujeme podle destinace, ze které žák přichází, podle jeho věku a úrovně 

zvládnutí českého jazyka. 

Při neznalosti latinky používáme pomůcky vhodné pro 1.třídu ZŠ : obrázky písmen 

a slabik, slovník pro afatiky, slabikář a pracovní listy. 

Při naprosté neznalosti českého jazyka připraví spolužáci obrázkový slovník 

základních slov nutných pro komunikaci ve škole. Nový žák se zúčastňuje 

vyučování v celém rozsahu a je mu poskytnut prostor pro samostudium (slovníky, 

pracovní listy) i spolupráci s ostatními žáky. Osvědčilo se i označení osob a věcí v 

žákově okolí jmenovkami a štítky s českými nápisy. 

Pokud žák částečně ovládá český jazyk, jsou úkoly dle IVP stupňovány s ohledem 

na jeho možnosti. 

Během výuky jsou žáci vedeni k budování vztahů se spolužáky i uvědomování si 

své vlastní identity. Při skupinové výuce a vypracování projektů spolupracuje žák s 

ostatními, včleňuje se do skupiny a zároveň sám obohacuje ostatní svými odlišnými 

zkušenostmi. 

Děti z cizích zemí i děti se sociálním znevýhodněním se seznamují s českým 

prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi nejen v při vyučování, ale také 

během výletů, vycházek, ozdravných pobytů, besídek, návštěv divadel a výstav. 

Všech těchto akcí se mohou zúčastnit i rodiče. 

Rodiče se také mohou průběžně informovat o výsledcích svých dětí a dohodnout 

další postup jejich výuky na pravidelných třídních schůzkách nebo během 

domluvených konzultačních hodin. 

Vzhledem k možnému častějšímu ohrožení těchto dětí sociálně patologickými jevy 

spolupracuje škola nejen s pedagogicko-psychologickou poradnou, ale zároveň se 

všichni žáci školy zúčastňují akcí pořádaných v rámci Minimálního preventivního 

programu. 

 

- Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Za mimořádně nadaného považujeme žáka , který dosahuje mimořádných výkonů 

nad rámec běžného průměru populace. Ředitel školy povoluje na základě 

písemného doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření zákonného 

zástupce žáka jeho vzdělávání podle individuálního plánu. 



Žákům, kteří svými znalostmi v určité oblasti přesahují stanovené požadavky 

* umožňujeme individuálně pracovat na počítači, s internetem 

* pracovat s naučnou literaturou, tiskem 

* zadáváme jim náročnější samostatné úkoly 

* necháme je připravovat materiály pro ostatní žáky 

* pověřujeme je vedením a řízením práce ve skupinách 

* zadáváme jim ke zpracování rozšiřující témata formou referátů, projektů 

* připravujeme je a zapojujeme do školních a mimoškolních soutěží, olympiád, 

sportovních turnajů 

Velmi často se stává, že nadaní žáci mají výkyvy v chování. Proto jejich chování 

usměrňujeme laskavě, ale důsledně. Vedeme je k rovnému přístupu k méně 

nadaným spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším. 

  

- Standardy pro základní vzdělávání 

K 1. 9. 2012 byly do výstupů anglického jazyka, českého jazyka a matematiky 

zapracovány standardy pro základní vzdělávání. 
 


