
Dodatek k ŠVP  
volitelřé seŘiřáşe vyučovařé ve školříŘ roce 2016/17 

Název školřího vzdĩlávacího prograŘu: „Vzdĩláří řa Říru“  

pro GV 

 
Škola: GYMNÁZIUM FRANTIŠKA KŞIŽÍKA A základří škola, s.r.o. 
 
Şeditel školy: Mgr. Šárka Chvalová 
 
Koordiřátor ŠVP: Mgr. Šárka Kirchřerová, Mgr. Jař Hosředl 
 
Platnost dokumentu: 1.9.2016 
 
Dodatek k ŠVP byl projednán pedagogickou radou 23.8.2016 a školskou radou dře 12. 10. 2016. 
 
 
…………………………………………………….. 
Mgr. Šárka Chvalová, şeditelka školy 
 

 
      razítko školy 

 
 
 
Od školřího roku 2016/17 se budou vyučovat tyto volitelřé seŘiřáşe: 
Historický seŘiřáş, Základy praktického práva, SeŘiřáş ze zeŘĩpisu, Literárří seŘiřáş, Busiřess Eřglish, 
Logika, Prezeřtačří dovedřosti, SeŘiřáş ze špařĩlského jazyka, SeŘiřáş z fyziky, SeŘiřáş z chemie, 
SeŘiřáş z ekořoŘie, SeŘiřáş z biologie, Biologie človĩka, SeŘiřáş z iřforŘatiky, Pşíprava řa FCE.  
 
 
Jejich charakteristika a učebří plář je řa www.krizik.eu v sekci dokuŘeřty školy. 
 
 

http://www.krizik.eu/


Dodatek k ŠVP  
v souladu vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdĩláváří žákű se speciálříŘi vzdĩlávacíŘi potşebaŘi a žákű 

nadaných 

Název školřího vzdĩlávacího prograŘu: 

„Vzdĩláří řa Říru“ pro ZV i GV 

 
Škola: GYMNÁZIUM FRANTIŠKA KŞIŽÍKA A základří škola, s.r.o. 
 
Şeditel školy: Mgr. Šárka Chvalová 
 
Koordiřátor ŠVP ZV: Mgr. Šárka Kirchřerová, Mgr. Jař Hosředl 
 
Platnost dokumentu: 1.9.2016 
 
Dodatek k ŠVP byl projednán pedagogickou radou 23.8.2016 a školskou radou dne 12. 10. 2016. 
 
 
…………………………………………………….. 
Mgr. Šárka Chvalová, şeditelka školy 
 

 
      razítko školy 

 
 
 
 
 
 

Kapitola 3.5.1. Zabezpečeří výuky žákű se speciálříŘi vzdĩlávacíŘi 
potşebaŘi byla upravena takto: 
 
 
 

3.5.1. Zabezpečeří žákű se speciálříŘi vzdĩlávacíŘi potşebaŘi 
 
ŽákeŘ se speciálříŘi vzdĩlávacíŘi potşebaŘi je žák, který k řaplřĩří svých vzdĩlávacích Řožřostí 
řebo k uplatřĩří a užíváří svých práv řa rovřoprávřéŘ základĩ s ostatříŘi potşebuje poskytřutí 
podpűrřých opatşeří. Tito žáci Řají právo řa bezplatřé poskytováří podpűrřých opatşeří z výčtu 
uvedeřého v § 16 školského zákořa. Podpűrřá opatşeří realizuje škola a školské zaşízeří. 
   Podpűrřá opatşeří se podle orgařizačří, pedagogické a fiřařčří řáročřosti čleří do pĩti stupŐű. 
Podpűrřá opatşeří prvřího stupřĩ uplatŐuje škola řebo školské zaşízeří i bez doporučeří 
školského poradeřského zaşízeří řa základĩ plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpűrřá 
opatşeří druhého až pátého stupřĩ lze uplatřit pouze s doporučeříŘ ŠPZ. Začleřĩří podpűrřých 
opatşeří do jedřotlivých stupŐű stařoví Pşíloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
 
Pro žáky s pşizřařýŘi podpűrřýŘi opatşeříŘi prvřího stupřĩ je ŠVP podkladeŘ pro zpracováří PLPP.  
 
PLPP sestavuje tşídří učitel řebo učitel kořkrétřího vyučovacího pşedŘĩtu za poŘoci 
výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Pşed jeho zpracováříŘ budou probíhat rozhovory s 
jedřotlivýŘi vyučujícíŘi, s cíleŘ stařoveří řapş. Řetod práce s žákeŘ, zpűsobű kořtroly osvojeří zřalostí 



a dovedřostí. Výchovřý poradce stařoví terŘíř pşípravy PLPP a orgařizuje společřé schűzky s rodiči, 
pedagogy, vedeříŘ školy i žákeŘ saŘotřýŘ. 
 
Jako podpűrřá opatşeří pro žáky se speciálříŘi vzdĩlávacíŘi potşebaŘi jsou v řaší škole 
využívářa podle doporučeří školského poradeřského zaşízeří a pşizřařého stupřĩ podpory 
zejména: 
a) v oblasti metod výuky: 
- respektováří odlišřých stylű učeří jedřotlivých žákű 
- Řetody a forŘy práce, které uŘožří častĩjší kořtrolu a poskytováří zpĩtřé vazby žákovi 
- dűraz řa logickou provázařost a sŘysluplřost vzdĩlávacího obsahu 
- respektováří pracovřího teŘpa žákű a poskytováří dostatečřého času k zvládřutí úkolű 
b) v oblasti organizace výuky: 
- stşídáří foreŘ a čiřřostí bĩheŘ výuky 
- u Řladších žákű využíváří skupiřové výuky 
- postupřý pşechod k systéŘu kooperativří výuky 
- v pşípadĩ doporučeří Řűže být pro žáka vložeřa do vyučovací hodiřy krátká pşestávka 
 
 
 
 
 

Kapitola 3.5.3. Zabezpečeří výuky ŘiŘoşádřĩ řadařých žákű 
 byla upravena takto: 
 
3.5.3. Zabezpečeří vzdĩláváří žákű řadařých a ŘiŘoşádřĩ řadařých 
 
Za řadařého žáka se považuje pşedevšíŘ žák, který pşi adekvátří podpoşe vykazuje ve srovřáří s 
vrstevříky vysokou úroveŐ v jedřé či více oblastech rozuŘových schopřostí, v pohybových, Řařuálřích, 
uŘĩleckých řebo sociálřích dovedřostech.   
Nadařých žákű s podpűrřýŘi opatşeříŘi prvřího stupřĩ, tedy žákű s ŘírřýŘi úpravami ve 
vzdĩláváří, které Řohou být krátkodobé povahy (ale Řohou trvat i po celou dobu jeho vzdĩláváří) se 
týká podpűrřé opatşeří PLPP ( plář pedagogické podpory), který sestavuje  tşídří učitel ve 
spolupráci s výchovným poradcem. 
 
Za ŘiŘoşádřĩ řadařého žáka se považuje pşedevšíŘ žák, jehož rozložeří schopřostí dosahuje 
ŘiŘoşádřé úrovřĩ pşi vysoké tvoşivosti v celéŘ okruhu čiřřostí řebo v jedřotlivých oblastech 
rozuŘových schopřostí, v pohybových, Řařuálřích, uŘĩleckých řebo sociálřích dovedřostech. 
Individuálří vzdĩlávací plář ŘiŘoşádřĩ řadařého žáka sestavuje tşídří učitel ve spolupráci s učiteli 
vyučovacích pşedŘĩtű, ve kterých se projevuje ŘiŘoşádřé řadáří žáka, s výchovřýŘ poradceŘ a 
školskýŘ poradeřskýŘ zaşízeříŘ. IVP ŘiŘoşádřĩ řadařého žáka Řá píseŘřou podobu a pşi jeho 
sestavováří spolupracuje tşídří učitel s rodiči ŘiŘoşádřĩ řadařého žáka. Pşi sestavováří IVP vycházíŘe z 
obsahu IVP stařoveřého v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce řa sestavří IVP jsou zahájeřy okaŘžitĩ po 
obdržeří doporučeří školského poradeřského zaşízeří. IVP je sestaveř řejpozdĩji do jedřoho Řĩsíce od 
obdržeří doporučeří školského poradeřského zaşízeří. Součástí IVP je terŘíř vyhodřoceří řaplŐováří 
IVP a Řűže též obsahovat i terŘíř prűbĩžřého hodřoceří IVP, je-li to účelřé. IVP Řűže být zpracovář i 
pro kratší období řež je školří rok. IVP Řűže být doplŐovář a upravovář v prűbĩhu školřího roku. 
Výchovřý poradce zajistí píseŘřý iřforŘovařý souhlas zákořřého zástupce žáka, bez kterého řeŘűže 
být IVP provádĩř. Výchovřý poradce po podpisu IVP zákořřýŘ zástupceŘ žáka a získáří píseŘřého 
iřforŘovařého souhlasu zákořřého zástupce žáka pşedá iřforŘace o zahájeří poskytováří podpűrřých 
opatşeří podle IVP zástupci şeditele školy, který je zazřaŘeřá do školří Řatriky. 



Dodatek k ŠVP  
Bloková výuka v terciích od školřího roku 2018/19 

Název školřího vzdĩlávacího prograŘu: „Vzdĩláří řa Říru“  

pro řižší GV 

 
Škola: GYMNÁZIUM FRANTIŠKA KŞIŽÍKA A základří škola, s.r.o. 
 
Şeditel školy: Mgr. Šárka Chvalová 
 
Koordiřátor ŠVP: Mgr. Šárka Kirchřerová, Mgr. Jař Hosředl 
 
Platnost dokumentu od: 1.9.2018 
 
Od školřího roku 2018/19 se Řĩří orgařizace výuky v tercii: 
PşedŘĩty cheŘie, fyzika, biologie, dĩjepis v hodiřové dotaci 2 hodiřy týdřĩ celý školří rok se budou 
vyučovat vždy pouze v jednom pololetí v hodiřové dotaci 4 hodiřy týdřĩ. Obsah učiva a výstupy zűstávají 
beze zŘĩř. 
Výuka ostatřích pşedŘĩtű zűstává beze zŘĩř. 
 
 
 
Dodatek k ŠVP byl projednán pedagogickou radou 13. 6. 2017 a školskou radou dře 18. 6. 2018. 
 
 
…………………………………………………….. 
Mgr. Šárka Chvalová, şeditelka školy 
 

 
      razítko školy 

 
 
 
 
 
 
 



Dodatek k ŠVP  
Bloková výuka v terciích od školřího roku 2018/19 

Název školřího vzdĩlávacího prograŘu: „Vzdĩláří řa Říru“  

pro řižší GV 

 
Škola: GYMNÁZIUM FRANTIŠKA KŞIŽÍKA A základří škola, s.r.o. 
 
Şeditel školy: Mgr. Šárka Chvalová 
 
Koordiřátor ŠVP: Mgr. Šárka Kirchřerová, Mgr. Jař Hosředl 
 
Platnost dokumentu od: 1.9.2019 
 
Od školřího roku 2019/20 se Řĩří orgařizace výuky v tercii: 
PşedŘĩty cheŘie, zeŘĩpis, biologie, dĩjepis v hodiřové dotaci 2 hodiřy týdřĩ celý školří rok se budou 
vyučovat vždy pouze v jednom pololetí v hodiřové dotaci 4 hodiřy týdřĩ. Obsah učiva a výstupy zűstávají 
beze zŘĩř. 
Výuka ostatřích pşedŘĩtű zűstává beze zŘĩř. 
 
Od školřího roku 2019/20 se Řĩří orgařizace výuky v kvartĩ: 
PşedŘĩty cheŘie, fyzika, biologie, dĩjepis v hodiřové dotaci 2 hodiřy týdřĩ celý školří rok se budou 
vyučovat vždy pouze v jednom pololetí v hodiřové dotaci 4 hodiřy týdřĩ. Obsah učiva a výstupy zűstávají 
beze zŘĩř. 
Výuka ostatřích pşedŘĩtű zűstává beze zŘĩř. 
 
 
 
Dodatek k ŠVP byl projednán pedagogickou radou 18. 6. 2019 a školskou radou dře 23. 4. 2019. 
 
 
…………………………………………………….. 
Mgr. Šárka Chvalová, şeditelka školy 
 

 
      razítko školy 

 
 
 
 
 
 
 



Dodatek k ŠVP  
ZŘĩřa výuky iřforŘatiky a výpočetří techřiky v terciích a kvartách od školřího roku 2018/19 

Název školřího vzdĩlávacího prograŘu: „Vzdĩláří řa Říru“  

pro řižší GV 

 
Škola: GYMNÁZIUM FRANTIŠKA KŞIŽÍKA A základří škola, s.r.o. 
 
Şeditel školy: Mgr. Šárka Chvalová 
 
Koordiřátor ŠVP: Mgr. Šárka Kirchřerová, Mgr. Jař Hosředl 
 
Platnost dokumentu od: 1.9.2019 
 
Od školřího roku 2019/20 se Řĩří orgařizace výuky v tercii a kvartĩ: 
PşedŘĩt iřforŘatika a výpočetří techřika o časové dotaci 1 hodiřa vyučovařý v tercii se bude vyučovat 
v kvartĩ. 
Výuka ostatřích pşedŘĩtű zűstává beze zŘĩř. 
 
 
 
 
Dodatek k ŠVP byl projednán pedagogickou radou 18. 6. 2019 a školskou radou dře 23. 4. 2019. 
 
 
…………………………………………………….. 
Mgr. Šárka Chvalová, şeditelka školy 
 

 
      razítko školy 

 
 
 
 
 
 
 



Dodatek k ŠVP  
ZŘĩřa řázvu pşedŘĩtu od školřího roku 2018/19 

Název školřího vzdĩlávacího prograŘu: „Vzdĩláří řa Říru“  

pro řižší GV 

 
Škola: GYMNÁZIUM FRANTIŠKA KŞIŽÍKA A základří škola, s.r.o. 
 
Şeditel školy: Mgr. Šárka Chvalová 
 
Koordiřátor ŠVP: Mgr. Šárka Kirchřerová, Mgr. Jař Hosředl 
 
Platnost dokumentu od: 1.9.2019 
 
Od školřího roku 2019/20 se Řĩří řázev pşedŘĩtu MateŘatická cvičeří  
na Matematika plus 
Obsah pşedŘĩtu a výstupy zűstávají beze zŘĩř. 
 
 
 
 
Dodatek k ŠVP byl projednán pedagogickou radou 18. 6. 2019 a školskou radou dře 23. 4. 2019. 
 
 
…………………………………………………….. 
Mgr. Šárka Chvalová, şeditelka školy 
 

 
      razítko školy 

 
 
 
 
 
 
 



Dodatek k ŠVP  
ZŘĩřa údajű v úvodních kapitolách ŠVP 1 - 3 

Název školřího vzdĩlávacího prograŘu: „Vzdĩláří řa Říru“  

pro ZV i GV 

 
Škola: GYMNÁZIUM FRANTIŠKA KŞIŽÍKA A základří škola, s.r.o. 
 
Şeditel školy: Mgr. Šárka Chvalová 
 
Koordiřátor ŠVP ZV: Mgr. Šárka Kirchřerová, Mgr. Jař Hosředl 
 
Platnost dokumentu: od 2.9.2019 
 
Dodatek k ŠVP byl projedřář pedagogickou radou 18. 6. 2019 a školskou radou dře 23. 4. 2019. 
 
 
…………………………………………………….. 
Mgr. Šárka Chvalová, şeditelka školy 
 

 
      razítko školy 

 
 
  



 

1 Ideřtifikačří údaje 
 
 

 Název ŠVP 
 
Oficiální název:  Školří vzdĩlávací prograŘ pro základří vzdĩláváří  
Motivačří řázev: Vzdĩláří řa míru  
 

Školří vzdĩlávací prograŘ byl vytvoşeř podle RáŘcového vzdĩlávacího programu pro základní 
vzdĩláváří se zŘĩřaŘi od 1. 9. 2013 (RVPZV) 

 Údaje o škole 

Název školy, adresa, právří forŘa, IČO, IZO 

GyŘřáziuŘ Frařtiška Kşižíka a základří škola, s.r.o., Sokolovská 54, 323 00 PlzeŐ 
zşizovatel: Mgr. Šárka Chvalová, UčŐovská 2, 322 01 PlzeŐ 
IČO 25 209 957, IZO 049 775 961 
REDIZO 600009637 
číslo jedřací: 66/GFK/13-14 

Kontakty 

telefon: 377 925 711, fax: 377 925 712, e-mail: gfk@krizik.eu, www.krizik.eu 

Şeditel  
Mgr. Šárka Chvalová 
e-mail: sarka.chvalova@krizik.eu 

Koordiřátor ŠVP 

Mgr. Jan Hosnedl 
e-mail: jan.hosnedl@krizik.eu 
Mgr. Šárka Kirchnerová 
e-mail: sarka.kirchnerova@krizik.eu 

 

DatuŘ posledřího zaşazeří do sítĩ škol  
1. záşí 2012 

 

 Vzdĩlávací prograŘ 
 
79-41-K/81,– gymnázium, studium denní, délka studia 8 let (řižší stupeŐ osŘiletého cyklu) 

  Platnost dokumentu 
 
od 1. záşí 2015 

razítko      podpis şeditelky školy 
 

 
          ................................................................ 

 
 



2 Charakteristika školy 
 Velikost školy 

 
Ve škole studuje pşibližřĩ 530 žákű, z toho 360 na gymnáziu a 170 na základří škole. PrűŘĩrřá 

řaplřĩřost tşíd řa základří škole je 17 žákű, řa gymnáziu 26. Celková kapacita školy je 550 žákű. 

 PodŘířky školy 
 

V budovĩ školy je 24 kŘeřových tşíd (14 na gymnáziu a 10 na základní škole) a 13 odborřých učebeř 
(5 jazykových učeben, 2 počítačové učebřy, kreslírřa, hudebří sálek, biologie, draŘatická výchova, 
chemická a fyzikálří laboratoş) a aula. Dále Řá škola k dispozici 1 družiřu pro základří školu a školří klub 
pro řižší gyŘřáziuŘ, kde Řohou studeřti trávit volřé hodiřy, pşípadřĩ jej lze využít i k výuce řĩkterých 
pşedŘĩtű. Vyučuje se i ve studovřĩ, ta je mimo výuku k dispozici všeŘ studeřtűŘ gyŘřázia pro 
vyhledávání informací v odborřých časopisech, pşípadřĩ zde lze absolvovat kořzultačří hodiřy. Pro vyšší 
gymnázium je k dispozici studentský klub. 

Všechřy tşídy a učebřy jsou vybaveřy počítačeŘ s pşipojeříŘ řa iřterřet, řĩkteré učebřy jsou 
vybaveny audio a videotechnikou, dataprojektorem, Apple TV, nebo iřteraktivří tabulí. Využití počítačű 
včetřĩ iřterřetu je uŘožřĩřo žákűŘ i učitelűŘ volřĩ i mimo výuku. V celé škole je dostupřá Wi-Fi síŧ. 
Žáci využívají tiskárřu, kopírku, studovřu s knihovnou. o volných poledních pauzách na jídlo je k dispozici 
školří klub se tşeŘi počítači a je zde zajištĩř dozor. 

Vybaveří poŘűckaŘi je stařdardří, jsou řakupovářy podle potşeb, které doporučují jedřotlivé koŘise. 
Fořd učebřic a Řetodických Řateriálű je plářovitĩ obřovovář a doplŐovář tak, aby žáci pracovali 

s aktuálními informacemi. V současřé dobĩ jsou ve spolupráci s řakladatelstvíŘ Fraus od priŘy zavádĩřy 
učebřice v elektrořické podobĩ. Každý žák Řá osobří tablet, k dispozici je sada školřích tabletű (pro 
pşípad, že žák řeŘá vlastří). 

Škola Řá slušřé sportovní zázemí – 2 tĩlocvičřy a rekořstruovařé Řultifuřkčří hşištĩ s in-line dráhou. 
Stravováří je zajištĩřo ve školří jídelřĩ s vlastří kuchyří. Žáci si Řohou volit ze tşí druhű jídel, 

k dispozici je také salátový bufet. 
Školří bufet je otevşeř o pşestávkách. 
O pşestávkách Řohou dĩti v letříŘ období využívat k relaxaci ping-pořgový stűl řebo streetballové 

koše v atriu školy. 
Škola Řá kvalitří hygieřické zázeŘí (šatřy, WC, sprchy).  
Škola je bezbariérová. Byl postaveř výtah, pşíjezdová raŘpa u hlavřího vchodu školy. Ve škole jsou 

WC pro vozíčkáşe. 

 UŘístĩří školy 
 

Naše škola leží řa úzeŘí ÚMO 1 PlzeŐ v sídlišti a Řá velŘi dobré spojeří MHD se všeŘi částŘi Řĩsta 
i okolí, včetřĩ vlakového i autobusového řádraží. 

 Klima školy 
 

Školří budova pochází ze 70. let 20. století a leží uprostşed vřitrobloku Řoderří pařelové zástavby 
obklopena centrálním parkem. V její blízkosti řeří rušřá koŘuřikace. 

Ve školříŘ roce 2008/2009 prošla díky Projektu úspor energie a prostşedkűŘ EU rekořstrukcí – 
byla vyŘĩřĩřa všechřa okřa, došlo k zatepleří celého objektu, škola získala novou fasádu a reprezentativní 
vchod do budovy. 

SřažíŘe se vytvoşit takové prostşedí řa škole, ve kteréŘ vychováváŘe osobřosti, které si uvĩdoŘují 
sílu vlastřího řázoru, jsou tvoşiví a schopni prosadit se v řetypických životřích situacích. ZároveŐ 
posilujeme jejich individualitu a rozvoj vlastřích schopřostí. NezavíráŘe oči aři pşed probléŘy, které 
dospívání a vývoj Řladého človĩka provázejí. 

Vztah učitel – žák je založeř řa partnerství, je podporovářo zdravé sebevĩdoŘí žákű, teřto otevşeřý 
a deŘokratický pşístup vytváşí ve škole řeforŘálří a pşíjeŘřou atŘosféru. 



Velkou pozorřost vĩřujeŘe osobřostříŘu rozvoji učitelű i žákű. Zapojili jsŘe se do prograŘu 
s řázveŘ „I ve Řřĩ je lídr“. Teřto prograŘ staví řa pşesvĩdčeří, že každé dítĩ Řá pşirozeřý taleřt a 
poteřciál. PrograŘ vychází z filosofie osobřího rozvoje 7 řávykű skutečřĩ efektivřích lidí Stepheřa R. 
Coveyho a rozvíjí schopřosti vést sebe saŘa a učí dĩti zodpovĩdřosti za vlastří chováří a výsledky, 
saŘostatřosti, respektu a spolupráci a podporuje jejich sebedűvĩru. 7 řávykű poŘáhá od roku 1999 tisícűŘ 
učitelű a žákű po celéŘ svĩtĩ. PrograŘy osobřího rozvoje společřosti FrařkliřCovey se opírají o priřcipy 
a Řĩşitelřé výsledky a Řĩří celé školy k lepšíŘu. Je založeř řa priřcipech: 

 Vedu sám sebe - Dĩti se učí pşijmout a nést zodpovĩdnost za své chování a výsledky, učí se samostatnosti, plánování 
a chápou, jak mohou samy ovlivnit vĩci kolem sebe a dosahovat svých cílű. 

 Vedu druhé - Dĩti si osvojí dovednosti, které jim pomohou zvládat menší role ve tşídĩ/ve škole, kdy zodpovídají i 
za společnou práci: učí se naslouchat, respektovat druhé a spolupracovat.  

UčitelűŘ prograŘ poskytuje Řetody a řástroje, díky kterým mohou principy programu sřadřo začleřit do 
každodeřřího vyučováří. 
Zavedeří prograŘu zlepšuje kliŘa Řezi zaŘĩstřařci a kulturu v celé škole, zlepšuje studijří výsledky a 
minimalizuje problémy v chování. 

 
Škola vzdĩlává i zahrařičří žáky a žáky jiřých řárodřostí žijících v Čechách, je 

podporována multikulturní výchova řašich žákű. CizojazyčřýŘ studujícíŘ je řabízeř iřdividuálří studijří 
plán. 

Velkou pozorřost vĩřujeŘe iřtegraci žákű se specifickýŘi poruchaŘi učeří a chování – jsŘe pşipraveři 
vypracovat individuální studijní plány v pşípadĩ potşeby. 

ZaŘĩşujeŘe se řa zŘapováří řadáří u dĩtí a jsŘe pşipraveři i pro řadařé pşipravit iřdividuálří plář 
vzdĩláváří. 

 

 Charakteristika pedagogického sboru 
 

Pedagogický sbor má  na osmiletém studiu 51 učitelű (pşepočteřo 43,25) řa čtyşletéŘ studiu 18 učitelű 
(pşepočteřo 14,63) a řa základří škole 8 učitelű (pşepočteřo 8,00) v řĩŘž se spojují mladí i zkušeří 
pedagogové (stav k 30.9.2018). V ráŘci výuky cizích jazykű zaŘĩstřává škola rodilé Řluvčí. 

Ve škole pracují asisteřti pedagoga, poradce pro volbu povoláří, výchovřý poradce, Řetodik sociálřĩ 
patologických jevű a specialista pro ekologickou výchovu. Učitelé prošli kurzy kritického Řyšleří, týŘové 
spolupráce, počítačové graŘotřosti a dále se vzdĩlávají. 

Učitelé pracují v liberálříŘ prostşedí, které jiŘ uŘožŐuje svobodřé využití řejvhodřĩjších 
pedagogických metod, výukových strategií a vlastřího tvűrčího pşístupu. Zdravotří tĩlesřá výchova je 
odborřĩ vedeřa. 

 Charakteristika žákű 
 

Žáci dochází či dojíždĩjí ze všech částí Plzřĩ, okolřích okresű i ze vzdáleřĩjších regiořű. NašiŘi žáky 
jsou i cizí státří pşíslušříci (žáci z výŘĩřřých zahrařičřích studijřích prograŘű či dĩti iŘigrařtű s trvalým 
pobytem na řašeŘ úzeŘí). 

MáŘe dobré zkušeřosti s iřtegrací žákű se SPUCH, ale i dĩtí s jiným zdravotním omezením. 

 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce  
 

Na škole probíhají školří projekty řapş.: Tvűrčí dílřa, Deř ZeŘĩ, JarŘark, jsŘe zapojeři do 
dlouhodobých projektű Junior Achievement, I ve Řřĩ je lídr. 

Každoročřĩ se kvarta zapojuje do výŘĩřřého pobytu s partřerskou školou – Humboldtovým 
gymnáziem v Lauterbachu v Hesensku. 

Zapojili jsme se do pşípravy a prűbĩhu EHMK 2015. Na společřéŘ pşedstaveří jsŘe spolupracovali 
s gymnáziem z belgického Monsu.  

Každý rok probĩhře řĩkolik projektových dřű zaŘĩşeřých teŘaticky, řapş. řa ekologii, jazyky 
a řárody Evropy či aktuálří výročí. OrgařizujeŘe každoročřĩ pozřávací studijří pobyty v rűzřých zeŘích 
Evropy s ohledem na studium cizího jazyka.  



 Spolupráce s rodiči 
 

Spolupráci s rodiči řavazujeŘe již řa prvří schűzce ještĩ pşed zahájeříŘ studia jejich dĩtí řa řaší škole.  
Další spolupráce probíhá řĩkolika zpűsoby: 

 pravidelřá setkáří pşi čtvrtletřích a tşičtvrtĩletřích rodičovských schűzkách 
 kořzultačří hodiřy s vyučujícíŘi 
 úvodří aktiv pro rodiče žákű priŘy 
 e-Řailové spojeří rodičű s učiteli 
 iřterřetové strářky školy s aktualitami 
 internetová inforŘačří aplikace ŠkolaOřLiře – zejména pro informace o rozvrhu, absenci 

a studijních výsledcích.  
 

VelŘi často se rodiče zapojují do společřých školřích projektű, školu řavštĩvují pşi pravidelřých 
kulturních akcích – řapş. Slavřostří zahájeří školřího roku, Vářočří kořcert, Večírek, verřisáž výstavy, 
apod. 

 Spolupráce s partnerskými subjekty 
 

Školská rada je ustanovena dle Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákoř), Řá 7 čleřű. 
Naše škola zajišŧuje ve spolupráci se ZČU  – pedagogické praxe studeřtű učitelství a pşedřáškový 

cyklus pro podporu vĩdy, výzkuŘu a techřických oborű. 
Spolupracujeme se základříŘi školaŘi – pşipravujeŘe společřé soutĩže a projekty. 
Spolupracujeme s firmou AVE pşi pşípravĩ a realizaci ekologických projektű. 
Spolupracujeme s pedagogicko– psychologickou poradnou. 
Spolupracujeme s AŠSK (Asociace školřích sportovřích klubű) – aktivřĩ se účastříŘe školřích 

sportovřích soutĩží ve Řĩstĩ. 
Spolupracujeme s ASK ČR (Asociací stşedoškolských klubű) a StşedoškolskýŘ klubeŘ pşi 

gymnáziu. Tento klub podporuje čiřřost školy zejŘéřa v oblasti volřočasových aktivit (tábory, česko-
řĩŘecké výŘĩřy) a v oblasti kulturřích aktivit (cyklus pşedřášek Svĩt koleŘ řás, besedy …). 

Pşi gyŘřáziu fuřguje zapsařý spolek Rokle, který podporuje volřočasové aktivity studeřtű 
gymnázia (tábory, soutĩže). 

Spolupracujeme s ÚşadeŘ Řĩstského obvodu PlzeŐ 1 – řaši studeřti zajišŧují provoz řa rozhledřĩ 
Sylván a orgařizují zde zábavřá odpoledře pro veşejřost. 

Vedeří školy podporuje řadstařdardří projekty v rámci minimálního preventivního programu. 
V ráŘci jedřotlivých projektű spolupracujeŘe s občařskýŘ sdružeříŘ HUMR a Človĩk v tísni, 

pşípadřĩ s dalšíŘi občařskýŘi sdružeříŘi. 
Naše škola se zapojila do projektu Férová škola, jehož autoreŘ je Liga lidských práv. 
Pravidelřĩ spolupracujeŘe s Britskou radou, Americkým centrem, Francouzskou aliancí, Goethe 

Institutem, s CeřtreŘ špařĩlské kultury a vzdĩláváří, s KrajskýŘ vzdĩlávacíŘ ceřtreŘ, 
ZápadočeskýŘ ŘuzeeŘ a Západočeskou galerií. Spolupracujeme se ZUŠ, která sídlí v prostorách řaší 
školy. 

Spolupracujeme s lesří školkou Vĩtvička.  
Spolupracujeme s Divadlem Alfa – řejeř pşi řávštĩvĩ divadelřích pşedstaveří, ale i účastí v zajímavých 

projektech. 
Zapojili jsme se do EHMK 2015. 
Ve spolupráci s jazykovou školou EUFRAT se řaše gyŘřáziuŘ stalo testovacíŘ stşediskeŘ zkoušek 

„CaŘbridge ESOL ExaŘiřatiořs“ univerzity v Cambridge.  

 Autoevaluace školy a její autoevaluačří čiřřost 
 

Autoevaluace školy 
Hodnocení a sebehodřoceří školy slouží k poskytováří řezbytřé zpĩtřé vazby o toŘ, jak se škole daşí 

naplŐovat stařoveřé výchovřé a vzdĩlávací záŘĩry. Výstupy jsou současřĩ i hodřoceříŘ kvality školy 
a hodřoceříŘ kvality ŠVP. 

Naše hodřoceří se vždy bude opírat o pşedchozí  ařalýzy (SWOT) a dotazříková  šetşeří. 



Oblasti autoevaluace: 

 PodŘířky ke vzdĩláváří 
 Prűbĩh vzdĩláváří 
 Zjišŧováří školřího kliŘatu, podpora žákű, vztahy a spolupráce 
 Zjišŧováří úrovřĩ zřalostí a dovedřostí žákű 
 Şízeří školy, DVPP 
 ÚroveŐ výsledkű práce školy, iŘage školy 
 
PodŘířky ke vzdĩláváří 

Jejich úroveŐ je pravidelřĩ sledovářa şeditelstvíŘ školy prostşedřictvíŘ pşedsedű pşedŘĩtových 
koŘisí, kteşí každoročřĩ odevzdávají řáŘĩty řa nákupy vybavení pro jednotlivé obory. Nemalou roli hraje 
také zájeŘ žákű, kteşí se vyjadşují k vybaveří školy prostşedřictvíŘ dotazříkových šetşeřích. 
Kritéria 

 Postupné a účelové vylepšováří Řateriálřĩ techřického vybaveří školy. 
Nástroje 

 Analytická a kořtrolří čiřřost şeditelky školy    – prűbĩžřĩ 
 Práce v pşedŘĩtových koŘisích     – prűbĩžřĩ 
 Práce v kolegiu şeditelky      – prűbĩžřĩ 
 Persořálří zabezpečeří, kreativita učitelű    – prűbĩžřĩ 
 Kontrolní a hospitačří čiřřost     – podle plánu hospitací 
 Jedřáří Školské rady       – 2x ročřĩ 
 
Prűbĩh vzdĩláváří 

CíleŘ je vést pracovříky ke zkvalitřĩří jejich výchovřé a vzdĩlávací práce, pşipravit žáky ke studiu 
na všech typech škol i zahrařičřích, vytvoşit ve škole pşíjeŘřé pracovří prostşedí. 
Kritéria 

 Naplřĩřost tşíd, zájeŘ o studium na řaší škole. 
 Úspĩchy žákű v jedřotlivých pşedŘĩtech, zapojeří do soutĩží. 
 Výsledky ve vĩdoŘostřích testech zadávařých specializovařýŘi firŘami. 
 Výsledky ve školříŘ testováří. 
 Úspĩšřost absolveřtű pşi studiu vysokých škol. 
 ZájeŘ učitelű o DVPP. 
Nástroje 

 Hodřoceří práce učitele. 
 Mentoring. 
 Hospitačří čiřřostí vedeří školy. 

Vedeří  školy zjišŧuje, zda je realizovařý ŠVP v souladu s RVP, zda učitel využívá vhodřých Řetod 
práce, omezuje prostý výklad a zapojuje žáky do diskuse. Hodřotí, zda Řají žáci dostatek prostoru řa tvűrčí 
čiřřosti, řa vlastní názory a şešeří probléŘových úloh a vyvozováří závĩrű řa základĩ iřdukce a dedukce. 
Dále je pşedŘĩteŘ hospitace chováří učitele ve tşídĩ, jeho vztah k žákűŘ, ochota pşijíŘat řázory, vytváşet 
pşíjeŘřé prostşedí a tvűrčí atŘosféru. 

Za úroveŐ výchovřĩ vzdĩlávacího procesu a za výsledky ve vzdĩláváří zodpovídá şeditelka školy, která 
provádí s učiteli pohospitačří pohovor a vyvozuje společřé závĩry. 
 DotazříkovýŘ šetşeříŘ žákű (1x za tşi roky). 
 VzájeŘřýŘi hospitaceŘi kolegű (prűbĩžřĩ). 
 Hospitačří čiřřostí pşedsedű pşedŘĩtových koŘisí. 
 SlovříŘ hodřoceříŘ pşedsedy PK (1x ročřĩ) 

Pşedseda PK prűbĩžřĩ hodřotí práci čleřű koŘise, po skořčeří školřího roku odevzdá şeditelce školy 
celkové zhodřoceří práce pşedŘĩtové koŘise, ve kteréŘ vyzdvihře klady, ale řeopoŘeře aři zápory 
jedřotlivých pracovříkű. 
 SebehodřoceříŘ (1x ročřĩ) 



Vlastří hodřoceří provádí pracovřík každoročřĩ a odevzdává jej v píseŘřé forŘĩ. V řĩkolika vĩtách 
vystihne, co se mu v uplyřuléŘ období podaşilo a kde Řá ještĩ rezervy. ZároveŐ iřforŘuje şeditelku, co 
Řu pro jeho další práci chybí, ve kterých sŘĩrech by se rád vzdĩlával, jaké učebří poŘűcky Řá v úmyslu 
pro svoji práci získat, zda chce pracovat jako tşídří  učitel. Krátce zhodřotí i spolupráci s vedeříŘ školy. 
Zjišŧováří školřího kliŘatu, podpora žákű, vztahy a spolupráce 

Školří kliŘa je zjišŧovářo jedřou za tşi roky dotazříkovýŘ šetşeříŘ u rodičű, žákű a pedagogű školy. 
s výsledky jsou sezřáŘeři učitelé i Školská rada. k šetşeří je využívářo řabídek profesiořálřích fireŘ, řebo 
vlastřích dotazříkű. Škola pşedevšíŘ zjišŧuje řázor řa úroveŐ péče o žáky a pracovníky, ochotu 
zaŘĩstřařcű pracovat ve prospĩch školy, dűvĩru zaŘĩstřařcű ve vedeří školy a ochotu spolupracovat. 
Kritéria 

 Vztah žákű ke škole 
 PşipoŘířky a inovativní návrhy k chodu školy 
 Vztah pedagogű ke škole, ke své práci, ke kolektivu 

 
Nástroje 

 Školská rada    – 2x ročřĩ 
 Dotazříková šetşeří    – 1x za tşi roky 
 Aktivy     – 2x ročřĩ 
 Kořzultačří dřy    – 2x ročřĩ 
 Pohovory vedení s pedagogy   – 1x ročřĩ 
 
Zjišŧováří úrovřĩ zřalostí a dovedřostí žákű 
Kritéria 

 Vývoj výsledkű hodřoceří. 
 Testy, státní a školří část Řaturity, hodřoceří ČŠI. 
 Úspĩšřost pşijetí řa VŠ a její dokořčeří. 
 Zpĩtřá vazba bývalých žákű. 

 
Nástroje 

 Rozbory výsledkű hodřoceří  – 4x ročřĩ 
 Rozbory a výsledky testű a maturit  – prűbĩžřĩ 
 Dotazříková šetşeří, rozhovory  – prűbĩžřĩ 
 Setkání s absolventy    – 1x za tşi roky 

 
Şízeří školy, DVPP 

CíleŘ şízeří školy je spokojeřý žák ve své tşídĩ a spokojeřý učitel ve své práci. Şeditelka vytváşí 
optiŘálří podŘířky ke vzdĩláváří, Řá vytvoşeřý prűhledřý systéŘ odŘĩŐováří a dbá na vytvoşeří žádoucí 
pracovří atŘosféry ve škole, řa respektování zákořű a pravidel ve všech oborech čiřřosti. Má vytvoşeřý 
fuřkčří pşeřos iřforŘací obĩŘa sŘĩry. Podporuje DVPP a samostudium. 
Kritéria 
 Výsledky všech kořtrol (vřĩjší i vřitşří) 
 Rozvoj lidských zdrojű 

 
Nástroje 

 SystéŘ kořtrol vedeří školy 
 Dotazníková šetşeří   – 1x za tşi roky 
 Plán DVPP    – 1x ročřĩ 
 

ÚroveŐ výsledkű práce školy, iŘage školy 
Pro řás jako školu soukroŘou je velŘi dűležitá kvalita výsledkű řašich žákű a povĩdoŘí o škole. Bez 

kvalitřích výstupű a kořkureřce schopřé iŘage školy bychoŘ řeŘĩli co řabídřout dalšíŘ uchazečűŘ. 
Kritéria 

 Porovřáří výsledkű po dvou letech studia, po absolvováří ŠVP 
 ZájeŘ žákű o studium 
 Povĩst školy 



 
Nástroje 

 Testování 
 Vyhodřoceří ŠVP   – 1x ročřĩ 
 Propagace ve zprávĩ za školří rok – 1x ročřĩ 
 Spolupráce s médii   – prűbĩžřĩ 
 Aktivní a zajímavý web  – prűbĩžřĩ 
 Dřy otevşeřých dveşí  – 1x ročřĩ 
 Akce pro veşejřost – prezentace – 1x ročřĩ 

 
 



3. Charakteristika ŠVP 

3.1. ZaŘĩşeří školy 
 
JsŘe gyŘřáziuŘ se všeobecřýŘ zaŘĩşeříŘ a poskytujeŘe kvalitří vzdĩláří co řejširšího spektra. Díky 

ŘožřosteŘ dispořibilří hodiřové dotace jsŘe se rozhodli rozvíjet žáky řadstařdardřĩ ve dvou oblastech: 
1) cizí jazyky 
2) osobnostní rozvoj 
 
Žáci jsou pşipravováří ke složeří Řeziřárodřĩ certifikovařých jazykových zkoušek a k Řožřosti 

profesiořálřího využití profilového jazyka. StudiuŘ je zakořčeřo Řaturitří zkouškou. 
 DoŘříváŘe se, že posíleříŘ tĩchto dvou oblastí lépe pşipravíŘe žáky řa orientaci a život ve 

společřosti, řa uplatřĩří v praxi i hledáří zaŘĩstřáří. 
 Ařglický jazyk se žáci učí od priŘy do kvarty vždy po pĩti hodiřách týdřĩ. Výuku jazykű sŘĩşujeŘe 

vzhledeŘ ke kritériíŘ uzřávařých evropských jazykových zkoušek a žáci jsou pravidelřĩ testováři 
v anglickém jazyce i druhéŘ volitelřéŘ jazyce. Žáci si vedou svoje jazykové portfolio. Jazykové schopřosti 
podporujeme i každoročříŘi pozřávacíŘi zájezdy do zahrařičí.  

PşedŘĩt osobřostří a sociálří výchova, který řaplŐuje učivo a výstupy stejnojmenného prűşezového 
téŘatu, vede žáky k lepšíŘu pozřáří sebe saŘa, kritickéŘu pohledu řa sebe i okolí, učí ho koŘuřikovat, 
být tolerantní a pracovat v kolektivu. Do výuky tohoto pşedŘĩtu (vyučovář v priŘĩ a sekuřdĩ) jsou 
včleŐovářy prvky draŘatické výchovy, která má na řaší škole dlouholetou tradici a pşiřesla dobré výsledky 
i v oblasti prevence psychologicko- patologických jevű.  

SpecifikeŘ řašeho školřího vzdĩlávací plářu jsou i další dva řetradičří pşedŘĩty: pşírodří vĩdy pro 
primu a sekundu, a vlastivĩda v priŘĩ. ZatíŘco prvřĩ jŘeřovařý pşedŘĩt v sobĩ spojuje základy pro 
vĩdecké pozřáváří svĩta z tradičřích pşedŘĩtű fyzika, cheŘie a biologie, vlastivĩda spojuje poznatky ze 
zeŘĩpisu a dĩjepisu řa regiořálří úrovři Plzřĩ a PlzeŐska. Oba pşedŘĩty Řají žákűŘ pşiblížit propojeřost 
zŘířĩřých vĩdřích oborű obvykle realizovařých oddĩleřĩ a odborřĩ řeřáročřou forŘou je sezřáŘit 
s obsaheŘ vĩdřích oborű. 

Ve vzdĩláváří se v posledřích letech sřažíŘe opşít o moderní technologie – zavedli jsme iPady do 
výuky, které slouží nejen k používáří elektrořických učebřic, ale i k şadĩ zajíŘavých vzdĩlávacích aplikací, 
poslechovýŘ aktivitáŘ pşi výuce cizích jazykű, stejřĩ jako k rychléŘu vyhledáváří dűležitých iřforŘací, či 
prezeřtováří žákovských projektű a samostatných prací. 

OsobnostříŘu rozvoji žákű poŘáhá prograŘ I ve Řřĩ je lídr. 

3.2. Další Řožřosti řabízeřé žákűŘ ŘiŘo vyučováří 
 
 Zapojení v kroužcích – sportovří hry, kroužek tařcű, cizí jazyky, pşírodovĩdřý a ŘateŘatický kroužek 

(kroužky jsou otevşeřy v pşípadĩ zájŘu studeřtű) 
 Pĩvecký sbor, divadelří soubor, výtvarřá tvorba 
 Čleřství ve StşedoškolskéŘ klubu ASK ČR  
 Sportovří pşebory stşedřích škol 
 Fakultativní sportovní akce 
 Kurzy a soustşedĩří podle ročříkű studijřího prograŘu 
 Orgařizace řávštĩv večerřích pşedstaveří v rűzřých typech divadel 
 Zapojení do humanitárních akcí 
 Orgařizace zahrařičřích zájezdű – poznávacích i výukových 
 Pomoc výchovného poradce zejména pşi: 

o výbĩru dalšího uplatřĩří 
o şešeří iřdividuálřích probléŘű 
o sestavováří prograŘu pşi SPU 

  



3.3. Další specifika školy 
 

 Zpűsob hodnocení – o všech forŘách hodřoceří jsou studeřti iřforŘováři pşedeŘ 
 Stejřý počet jedřotlivých foreŘ hodřoceří pro každého 
 Hodnotí se procenty 
 Na vysvĩdčeří vedle pşehledu úspĩšřosti je také poşadí ve skupiřĩ a slovří hodřoceří vyučujícího 
 Pestrost výuky – exkurze, pşedřášky, bloková výuka, školří projekty 
 Vysoká úspĩšřost absolveřtű pşi pşijíŘání na VŠ 
 Prospĩchová stipeřdia 
 IřforŘačří systéŘ školy – informace o výsledcích a abseřci žákű prostşedřictvíŘ iřterřetu – program 

ŠkolaOřLiře 
 Asistent pedagoga 
 Možřost studovat z domova (v pşípadĩ řeŘoci) 
 Projekt PIK Kşižík – stařoveří cílű tşídy řa školří rok 

 

3.4. Výchovřĩ vzdĩlávací strategie 
V celkovéŘ pojetí vzdĩláváří řa řaší škole jsou pşevážřĩ uplatŐovářy takové forŘy a metody práce 

s žáky, aby docházelo k rozvoji osobřosti jako celku, tudíž i koŘbiřovařĩ k rozvoji všech klíčových 
koŘpeteřcí. NaplŐováří jedřotlivých klíčových koŘpeteřcí ve vzdĩlávacíŘ procesu žákű je Řožřo 
izolovařĩ popsat řásledujícíŘ zpűsobeŘ. 

Kompetence k şešeří probléŘű  
Rozvíjíme je zejména učeříŘ v souvislostech, to zřaŘeřá, že řeučíŘe izolovařá data jednotlivých 

oborű, ale u dĩtí vytváşíŘe uceleřý obraz svĩta. Je to pşíklad pşedŘĩtu pşírodří vĩdy řebo vlastivĩda. 
ŽákűŘ jsou pşedkládářy takové úkoly, jejichž şešeří vyžaduje znalosti z více oborű lidské čiřřosti resp. 
vzdĩlávacích oblastí a tudíž i více pşístupű k şešeří. Tyto koŘpeteřce rozvíjíŘe také využíváříŘ velkého 
Řřožství zdrojű iřforŘací – prací s křihou, iřterřeteŘ, praktickýŘi pokusy, vlastříŘ výzkuŘeŘ žákű. 
PşíkladeŘ je propojeří společřých prací z informatiky a výpočetří techřiky a jiřých pşedŘĩtű, pşi řichž 
využívají schopřostí tvoşit texty a grafiku v počítačových prograŘech, ale obsahovĩ se zaŘĩşují řa dĩjepis, 
zeŘĩpis atd. 

Kompetence k učeří  
Rozvíjíme je individuálřĩ podle dařé situace u každého žáka. HlavříŘi strategieŘi jsou rűzřé Řetody 

učeří a poznávání, práce s chybou a rozvoj sebehodřoceří žákű, který je obsažeř v samotném principu 
hodnocení. Nabízíme a zadáváŘe žákűŘ saŘostatřé práce, pşi řichž Řusí saŘostatřĩ vyhledávat  a tşídit 
iřforŘace. VyužíváŘe Řezioborových vztahű v zadaných samostatných pracích. Ukázkou rűzřých postupű 
pşedevšíŘ v pşírodřích vĩdách vytváşíŘe prostşedí pro to, aby si žák vybral teř řejvhodřĩjší postup 
a dokázal ovĩşit jeho spolehlivost. Citlivĩ se vyjadşujeŘe k řeúspĩchűŘ a motivujeme k dalšíŘu učeří. 
Slovří hodřoceří poskytuje žákovi ceřřou zpĩtřou vazbu. 

Kompetence komunikativní 
OrgařizujeŘe akce ŘiŘo školu, pşi řichž se setkávají žáci z rűzřých tşíd a pracují spolu ve tvűrčích 

skupiřách (škola v pşírodĩ, sezřaŘovací víkeřd, sportovří soutĩže). V osobnostní a sociálří výchovĩ 
i jiřých pşedŘĩtech vytváşíŘe kliŘa pro svobodřou diskuzi, vedeŘe žáky k respektováří řázorű druhých 
a zdűvodřĩří vlastřích. VolíŘe skupiřovou práci, pşi říž se spolu Řusí žáci doŘluvit a společřý výsledek 
pşedstavit spolužákűŘ (řapş. projekt zaŘĩşeřý řa výuku ekonomie jarmark). 

Kompetence sociální a personální  
ZdűrazŐujeŘe dűležitost poŘoci a spolupráce. Zapojujeme se do charitativních akcí na úrovni celé 

republiky, ve škole v pşírodĩ tvoşíŘe sŘíšeřé pracovří skupiřy, orgařizujeŘe projektové dřy zaŘĩşeřé 
na rűzřá téŘata. 

Kompetence občařské 
RozvíjíŘe je sezřaŘováříŘ žákű s jejich právy, odpovĩdřostí a povinnostmi – od školřího  şádu až po 

ústavu České republiky. V ráŘci občařské výchovy pozřávají fuřgováří školy a iřstitucí. Žáci jsou vedeři 
k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Žáci Řají právo se vyjadşovat k hodnocení 
i ke každodeřříŘu chodu školy. 

Kompetence pracovní  



SřažíŘe se, aby si žáci osvojili zřalosti pracovřích postupű a dovedřosti používat pracovří řástroje 
v řejširšíŘ sŘyslu. Je pro to prostor ve škole, ale i na projektových akcích, exkurzích a školách v pşírodĩ.  

3.5. Zabezpečeří výuky žákű se speciálříŘi vzdĩlávacíŘi potşebaŘi 
 
3.5.1 Zdravotří zřevýhodřĩří 

V současřé dobĩ pşibývá stále více studeřtű, u kterých se projevují potíže pşi učeří jako řapş. dyslexie, 
dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, porucha pozornosti a porucha soustşedĩří. Stejřĩ tak pşibylo žákű 
s poruchaŘi autistického spektra, řapş. AspergerovýŘ syřdroŘeŘ. Studeřti Řusí zvládřout zŘĩřu 
systému výuky. Zvykají si na řové prostşedí, spolužáky, zpűsob hodřoceří i Řřožství učiva. SřažíŘe se 
k tĩŘto žákűŘ pşistupovat iřdividuálřĩ, využíváŘe Řožřosti dĩlit tşídu řa  skupiny a opíráme se o práci 
výchovřého poradce. Všichři žáci jsou iřtegrováři, řeboŧ jejich postižeří jiŘ řebráří ve studiu s celou 
tşídou. U žákű s AS využíváŘe poŘoci asisteřtű pedagoga. 

Iřdividuálřího pşístupu v ráŘci Řožřostí chceŘe dosáhřout dĩleříŘ tşídy pşi výuce pşedŘĩtű. Nejde 
jen o tradičří dĩleří tşídy pşi výuce cizích jazykű, ale jedřá se o řĩkteré hodiřy českého jazyka a literatury, 
ŘateŘatiky, pşírodřích vĩd, vlastivĩdy, dĩjepisu, zeŘĩpisu, výpočetří a iřforŘačří techřiky, osobřostní 
a sociální výchovy, hudební výchovy a tĩlesřé výchovy. V pşípadĩ potşeby žák Řűže požádat učitele 
o kořzultace probírařého učiva mimo výuku. Obvyklá je komunikace s rodiči i studeřty prostşedřictvíŘ 
iřterřetové pošty. SystéŘ plářovařého hodřoceří sřižuje stres a u žákű se sřížeřou pozorřostí Řá výhodu 
včasřé iřforŘovařosti, takže rodiče Řohou podpoşit pşípravu řa hodnocení. 

ŽákűŘ se speciálříŘi vzdĩlávacíŘi potşebaŘi jsŘe ochotři se pşizpűsobit i materiálním vybavením 
tşíd – řapş. poşízeří koberce do tşídy se sluchovĩ postižeřýŘ žákeŘ. Tyto žáky Řűže oslovit 
i nabídka řepoviřřých pşedŘĩtű a kroužkű. 

Výchovný poradce pracuje v řĩkolika oblastech: 

 preveřce sociálřĩ patologických jevű (dlouhodobé projekty, pşedřášky a besedy) 

 pşíprava IVP pro integrované žáky, či žáky s SPU  

 práce s probléŘovýŘi žáky (aktuálřĩ)  

 práce s rodiči (aktuálřĩ)  

 studijří poradeřství (prűbĩžřĩ)  

 poradenství k volbĩ povoláří (v ráŘci pşedŘĩtu Základy společeřských vĩd v maturitním 
ročříku) 

Ve všech  oblastech probíhá práce  výchovřého poradce jednak forŘou dlouhodobých projektű 
(v ráŘci pşedŘĩtu občařská výchova, víkeřdové bloky, tşídřické hodiřy), jedřorázových akcí (seŘiřáşe, 
pohovory) a dále aktuálřĩ podle potşeb studeřtű, rodičű či pedagogű. Výchovřá poradkyřĩ se zaŘĩşuje 
na individuálří pşístup ke studeřtűŘ s poruchaŘi učeří.  



3.5.2 Sociálří zřevýhodřĩří 
Rodiče žákű Řohou požádat o sociální úlevu na školřéŘ až do výše 50%, pşípadřĩ odklad školřého. 

JsŘe pşipraveři poŘáhat rodiřáŘ, které se dostařou do obtížřé situace tak, aby peříze řebyly dűvodeŘ 
ukořčeří studia na řaší škole, stejřĩ jako řeúčasti žáka na kurzech a exkurzích. Rovřĩž je vypracovář 
systéŘ prospĩchového stipeřdia, které Řűže být užitečřé. 

Vždy jsŘe pşipraveři poŘoci s ostatříŘi platbaŘi forŘou splátek (lyžaşské kurzy, školy v pşírodĩ, 
soustşedĩří, exkurze). PodporujeŘe žáky řa vyššíŘ stupři k řabídce již řepotşebřých učebřic k odkupu 
svýŘ ŘladšíŘ spolužákűŘ. 
3.5.3 Zabezpečeří výuky ŘiŘoşádřĩ řadařých žákű 

U obzvláštĩ řadařých žákű řabízíŘe také iřdividuálří pşístup, zejména pşi kořzultacích, zadáváří 
řadstařdardřích úkolű, ale iřdividuálří pşístup je také uŘožřĩř velkýŘ počteŘ dĩleřých hodiř. Podle 
potşeby stařovíŘe iřdividuálří studijří plář – bĩžřé řapş. pşi výuce jazykű, práce s učebřicí s vyšší úrovří, 
apod. PodporujeŘe jejich účast řa Řeziškolřích soutĩžích v tzv. olympiádách, ale máme i vlastří soutĩže 
(každoročří šachový turřaj, pşírodovĩdřá soutĩž Hugo VĩdoŘet, ad.) a řabízíŘe řĩkolik řepoviřřých 
pşedŘĩtű a kroužkű, kde se Řohou iřtelektuálřĩ či pohybovĩ rozvíjet. 

 

3.6 Profil absolventa 
 

Škola se sřaží vzdĩlávat své žáky tak, aby  absolveřti byli schopři se bez obtíží orieřtovat v reálném 
svĩtĩ, zaşadit se do společřosti a jedřat podle priřcipű občařské společřosti i obecřých etických zásad. Náš 
absolvent je na konci studia vybaveř více řež základříŘ pşehledeŘ v rűzřých vĩdřích oborech a toto 
všeobecřé vzdĩláří dokáže uplatřit a rozvíjet. Ví, jakýŘ zpűsobeŘ hledat, zpracovávat i pşedkládat 
informace. Jeho jazyková i počítačová graŘotřost Řu uŘožŐuje koŘuřikaci vybrařýŘ zpűsobeŘ, 
píseŘřĩ, ústřĩ řebo virtuálřĩ, a to kroŘ češtiřy i v dalších cizích jazycích. Jeho zřalosti a schopnosti 
využívat počítač a další řové techřologie Řu uŘožŐují se orieřtovat v multimediálním globalizovaném 
svĩtĩ. VzhledeŘ k řašeŘu zaŘĩşení a učebříŘu plářu Řá řadprűŘĩrřou úroveŐ jeho zřalost ařglického 
jazyka, ale ani znalosti druhého jazyka nejsou opomíjeny. 

  Vše uvedeřé uŘožŐuje absolveřtovi úspĩšřĩ ucházet se o studium na kterékoli stşedří škole u řás 
i v zahrařičí odpovídající jeho osobříŘu zaŘĩşeří. 

Náš absolveřt je schopeř pracovat jak saŘostatřĩ, tak v týmu a uŘí produktivřĩ koŘuřikovat s lidmi 
okolo sebe. V řeposledří şadĩ je pşipraveř čiřit odpovĩdřá rozhodřutí a je pşipraveř  řést jejich řásledky. 

SřažíŘe se také, aby řaši žáci řašli radost z pohybu a sŘysl pro péči o vlastní zdraví a vnímali estetické 
hodnoty.  

3.7 Orgařizace pşijíŘacího şízeří 
PodŘířky prűbĩhu výbĩrového şízeří ozřaŘuje şeditelka školy každoročřĩ v souladu se školskýŘ 

zákořeŘ. Obecřĩ lze şíci, že se výbĩrové şízeří do priŘy skládá ze čtyş částí: 

1. Jedřotřá pşijíŘací zkouška – testy z českého jazyka a ŘateŘatiky 

2. Psychologické testy – osobřostří a výkořřostří pşedpoklady uchazečű - odhalení studijních 
pşedpokladű, výkořřosti, schopřosti soustşedĩří, logického Řyšleří, verbálřích schopřostí – jsou 
zadávány a vyhodnocovány odborným psychologem.  

3. Osobřostří pşedpoklady – společřá hodiřa zaŘĩşeřá řa koŘuřikaci, spolupráci, şešeří 
probléŘű, sebereflexi. Hodiřu vedou učitelé školy.  

4. Pohovor s komisí - rozhovor o uchazečových zájŘech, řázorech, postojích, plářech dűraz je 
kladeř pşedevšíŘ řa celkovou vyspĩlost, sebereflexi, pohotovou reakci a fařtazii. KoŘise je 
složeřá z učitelű a vedeří školy.  

 


