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Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (Upravený RVP ZV, který je součástí Opatření

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní

vzdělávaní č. j. MSMT-28603/2015, Praha, leden 2016), z dlouhodobé koncepce školy, z vnitřní analýzy

školy a z požadavků rodičů. Zároveň navazuje na tradici školy.

Základní vzdělávání se stává službou, která vychází z požadavků společnosti, očekávání rodičů

a individuálních potřeb žáků. Na I. stupni základní školy klademe důraz na poznávání, respektování

a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáka. Převažuje činnostní a praktický charakter

vyučování. Jsou voleny metody, které motivují k učení, k aktivitě a k poznávání.

Na 2. stupni základní školy klademe důraz na získávání vědomostí, dovedností a návyků, které umožní

samostatné učení, utváření hodnot a postojů. Vedeme žáky k uvážlivému chování, zodpovědnému

rozhodování a respektování práv a povinností.

Naší snahou je vytvořit ve škole takové prostředí, kde je žákům s různými vzdělávacími potřebami

věnována kvalitní, odborná a profesionální péče, kde je vstřícná a přátelská atmosféra a kde se naši žáci

budou cítit bezpečně.  

Škola zajišťuje svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a na další

studium. Vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků,

zejména pak vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji

komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit. Škola je komunitou, která podporuje fyzické

a psychické zdraví. Škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách.

Cíle ŠVP se v plném rozsahu ztotožňují s výchovně vzdělávacími cíli a kompetencemi uváděnými v RVP

ZV:

1.    Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení.

2.    Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy.

3.    Všestranně a účinně komunikovat.

4.    Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.

5.    Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost

6.    Projevovat pozitivní city v chování a v prožívání životních situací, vnímavost a citové vztahy k lidem,

svému prostředí i k přírodě.

7.    Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví.

8.    Žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním

hodnotám.

9.    Poznat své reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Pracujeme se žáky tak, aby každý žák podle svých možností byl aktivní v poznávání světa, dokázal

nakládat se získanými informacemi, rozhodoval se samostatně, dokázal si poradit při řešení problémů,

uměl otevřeně naslouchat, neměl zábrany při komunikaci se svým okolím, byl psychicky odolný vůči

negativním jevům kolem sebe a vůči stresu a aby si uvědomoval význam svou osobní zodpovědnost za své

zdraví, své vzdělání, svůj život, aby svůj životní styl přizpůsoboval potřebě o zdraví pečovat, aby měl

pozitivní vztah k jiným minoritám a odlišnostem.

 Obsah vzdělávání je ve školním vzdělávacím programu v jednotlivých vzdělávacích oblastech uspořádán

do předmětů. 

 

 

 

Prioritní oblasti výchovně-vzdělávacího procesu školy
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Jazykové dovednosti

Zvládnutí čtení s porozuměním v mateřském jazyce, schopnost otevřeně komunikovat, diskutovat. Prací

s knihou a využíváním možností knižního fondu školy a spoluprací s Městskou knihovnou Vladimíra

Holana se snažíme motivovat žáka k četbě.

Zvýšený význam přikládáme výuce cizích jazyků, AJ vyučujeme již v 1. a 2. ročníku v rozsahu 1 hodina

týdně, v 6. ročníku 4 hodiny týdně. Od 7. ročníku nabízíme dětem druhý cizí jazyk v rozsahu

2 hodiny týdně, žáci, kteří si nevyberou druhý cizí jazyk, mají v jeho rozsahu Rozšiřující angličtinu.  Škola

pravidelně organizuje výměnné zahraniční pobyty se Švýcarskem, ve spolupráci se zřizovatelem

navštěvujeme se žáky Německo, škola podporuje aktivity v programu Comenius.

Škola vytváří podmínky pro aktivní účast žáků na besedách v anglickém jazyce - studenti a pedagogové

z USA, Kanady, Austrálie, naší bývalí žáci zběhlí v angličtině besedují s žáky o svých zkušenostech

z pobytů v zahraničí např. v rámci programu Erasmus..

Vedení školy vytváří podmínky učitelům pro rozšíření komunikačních dovedností v angličtině (studium

v zahraničí - VB, Austrálie, Německo, účast v projektech organizovaných NIDV).

Informační technologie

Vyhledávaní, analyzování a účelné využívání informací pomocí moderních informačních technologií

považuje škola za nezbytné pro uplatnění a orientaci žáků v dnešní moderní době. Ve čtvrtém a šestém

ročníku si všichni žáci postupně osvojují základní dovednosti při používání informačních a komunikačních

technologií. Dokáží samostatně připravit výstupy na základě uplatnění schopností získat a utřídit

informace, vyhodnotit a řešit zadaný problém, vybrat vhodné nástroje ke zpracování úkolů. Na druhém

stupni základní školy rozvíjí dále žáci svoje dovednosti používáním nejmodernějších prezentačních

a multimediálních prostředků.

Multikulturní výchova

Přirozenou prioritou vzhledem k multikulturnímu prostředí školy se stává reflexe témat multikulturní

výchovy. Tato témata se odráží ve všech vzdělávacích oblastech a aktivitách školy. Významnou roli

v rychlé a nenásilné integraci žáků z jiných sociokulturních prostředí sehrávají volnočasové aktivity, které

realizujeme prostřednictvím zájmových aktivit školního klubu.

Důležitou roli ve výchovném působení školy hraje též prevence negativního chování a jednání,

předcházení projevům xenofóbie, netolerance, rasismu a extrémismu. Škola spolupracuje s občanským

sdružením Slánka v Mladé Boleslavi.

Tělesná a sportovní výchova

V hodinách tělesné výchovy a při činnosti zájmových útvarů sportovního zaměření je žákům poskytována

možnost rozvíjení jejich fyzických, morálních a sporovních schopností. Podporujeme atletiku, sportovní

gymnastiku, pódiové skladby, florbal, futsal, malou kopanou, korfbal, vybíjenou, házenou, stolní tenis,

taekwon-do, turistiku. Součástí výuky tělesné výchovy je trvale projekt plavání žáků 2. a 3. ročníku. Pro

žáky 8. ročníku je každoročně organizován LVK v Krkonoších.

K upevňování tělesné kondice žáků patří i pobyt na každoročních Letních táborech školní družiny, které

jsou školu organizovány pro žáky mladšího školního věku. Posilování tělesné zdatnosti je i v programu

adaptačních kurzů, které škola pořádá pravidelně v záží pro žáky 6. ročníku a nepravidelně i pro jiné

ročníky (například 4. a 7. ročník).

Umění a kultura

Součástí vybavení školy je keramická dílna, která je využívána v hodinách výtvarné výchovy i v kroužcích

keramiky, a grafický lis. Škola podporuje rozvoj uměleckých vloh žáků v různých výtvarných aktivitách,

kroužcích sborového zpěvu, hře na flétnu na kytaru, dramatické výchově. Mnoholetou tradici má činnost

školního loutkohereckého kroužku.

Environmentální výchova

Škola cíleně vychovává žáky k šetrnému chování k životnímu prostředí a přírodě vůbec. Ve všech školních

budovách se třídí odpady, které jsou odváženy do sběrného dvora města. Spolupráce s městským

ekologem a jednatelem Lesy Bělá a. s. je na velmi dobré úrovni, žáci se zapojují do drobných a větších

ekologických projektů - výsadba stromů, čištení lesoparku, Den Země a pod. Pořádáme providelné besedy

pro žáky s

Tonda - obal na cestách, edukativní show Smokeman zasahuje.

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními a s žáky nadanými a mimořádně nadanými 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných upravují
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§ 16 a 17 školského zákona a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami a žáků nadaných.

 

Škola úzce spolupracuje s PPP Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav a s SPC při ZŠ, MŠ a DD,

Na Celně 2, Mladá Boleslav.

Tato akreditovaná pracoviště provádějí odborná vyšetření žáků naší školy, kteří mají problémy ve

vzdělávání nebo problémy výchovné. Screening těchto žáků provádějí třídní učitelé ve spolupráci

s ostatními vyučujícími a s výchovnou poradkyní. V případě potřeby sestaví třídní učitel nebo učitel

konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce PLPP. PLPP má písemnou podobu.

Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např.

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

přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.

V případě, že opatření vyplývající z Plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující (1.-3. měsíce),

třídní učitel doporučí zákonnému zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení.

 Škola bezodkladně předá Plán pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení.

 Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího plánu

(pošle datovou schránkou), zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího

plánu. Ředitel školy zajistí zpracování IVP, pokud jeho vypracování doporučí PPP.

Na základě doporučení odborného pracoviště výchovná poradkyně zpracuje individuální vzdělávací plán

žáka. Třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se

školským poradenským zařízením. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od

obdržení doporučení. S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. Zákonný

zástupce stvrdí seznámení s IVP a souhlas se zprávou podpisem informovaného souhlasu přímo ve škole.

Ostatní zúčastnění IVP podepíší.  Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními

vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu individuální vzdělávací

plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.  Školské poradenské

zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu.

 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazena podle

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory předměty speciálně

pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem

a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:

a) v oblasti metod výuky:

- 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 poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů

b) v oblasti organizace výuky:

- střídání forem a činností během výuky

- u mladších žáků využívání skupinové výuky

- postupný přechod k systému kooperativní výuky

- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka

c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče.

 

Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. poskytuje následující výčet oblastí předmětů speciálně pedagogické

péče:

    •  řečová výchova,

    •  rozvoj grafomotorických dovedností,

    •  rozvoj vizuálně percepčních dovedností,

    •  zdravotní tělesná výchova,

    •  nácvik sociální komunikace,

    •  zraková stimulace,

    •  bazální stimulace u žáků s mentálním postižením,

    •  práce s optickými pomůckami,

    •  logopedická péče,

    •  rozvíjení sluchového vnímání,
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    •  odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci a českému znakovému jazyku,

    •  zvládnutí českého znakového jazyka,

    •  prostorová orientace,

    •  prostředky alternativní a augmentativní komunikace,

    •  samostatný pohyb zrakově postižených,

    •  práce s optickými pomůckami,

    •  Braillovo písmo,

    •  bazální stimulace u žáků s kombinovanými vadami,

    •  rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání,

    •  další oblasti případně vychází z konkrétních obtíží žáka.

V případě předmětu speciálně pedagogické péče v rámci Doporučení ŠPZ zajistí škola z disponibilních

hodin.

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího

stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných

výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.

 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci

a úpravách dle potřeb žáka.

 Stejný postup platí, i pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení

i bez vyzvání školy. 

 S žáky, kteří mají diagnostikovány SPU a SPCH a doporučení odborného pracoviště k integraci, pracují

odborně vyškolené učitelky individuálně nebo skupinově při ambulantní nápravě SPU a SPCH.

 Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory.

Zpravidla se setkáváme se žáky, kteří mají diagnostikovánu poruchu učení, chování nebo mají jiné

zdravotní postižení. Tito žáci jsou ve škole individuálně integrováni.

Pro žáky s tělesným nebo jiným závažným zdravotním postižením škola vytvořila takové podmínky, aby se

mohli bez problémů vzdělávat (individuální vzdělávací plán, úprava rozvrhu hodin, umístění třídy do

učeben s bezbariérovým přístupem, citlivá volba vyučujících ve třídě, v případě potřeby zajištění asistenta

pedagoga, vybavení třídy i žáka speciálními pomůckami).

Pedagogický sbor při svých jednáních pravidelně aktualizuje změny v seznamu těchto žáků, projednává

jejich vývoj, případné problémy, navrhuje jejich řešení, hodnotí spolupráci s rodinou.

Při screeningu učitelé také vyhledávají žáky nadané a mimořádně nadané. 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 školským 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.

27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského

poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského

poradenského zařízení. Pokud rodiče projeví zájem o vzdělávání svého dítěte na víceletém gymnáziu, ZŠ

s rozšířenou výukou jazyků či se sportovním nebo jiným zaměřením, zprostředkuje jim škola o takovém

pracovišti informace a pokud si přejí, i individuální pomoc před případným přijímacím řízením.  

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho

činnost a školním psychologem, který na naší škole pracuje jeden den v týdnu. Výchovný poradce je

pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením.

                                                        

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy

a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které

toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro žáky

a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování

stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními

vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo bezplatně užívat při vzdělávání

speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou. Dětem,

žákům a studentům neslyšícím a hluchoslepým se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo

prostřednictvím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob podle jiného právního

předpisu11a). Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem, se zajišťuje právo na

vzdělávání s použitím Braillova hmatového písma. Dětem, žákům a studentům, kteří se nemohou

dorozumívat mluvenou řečí, se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím

Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
SMILE verze 3.2.0 6



ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP

náhradních způsobů dorozumívání.

Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a studenty s podpůrnými opatřeními

školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími

programy. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více

vadami a žáci s autismem mají právo se vzdělávat v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni jinak.

Příprava na vzdělávání dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným

postižením více vadami nebo s autismem se může poskytovat v přípravném stupni základní školy speciální.

 Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy, konzervatoře a vyšší

odborné školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se s

podpůrnými opatřeními  je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení

Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy v rámci

školy podle odstavce 8 a ke zřízení funkce asistenta pedagoga podle odstavce 9 je v případě škol

zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo

přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva,

v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu.

Pro žáky s tělesným nebo jiným závažným zdravotním postižením škola vytvořila takové podmínky, aby se

mohli bez problémů vzdělávat (individuální vzdělávací plán, úprava rozvrhu hodin, umístění třídy do

učeben s bezbariérovým přístupem, citlivá volba vyučujících ve třídě, v případě potřeby zajištění asistenta

pedagoga, vybavení třídy i žáka speciálními pomůckami).

 

Péče o předškoláky

Škola úzce spolupracuje s MŠ. Předškoláci i jejich rodiče jsou zváni na ukázkové hodiny do školy. Žáci

MŠ se zúčastňují některých společných kulturních akcí, které pořádá ve svých prostorách ZŠ.

Samozřejmostí je organizování třídních schůzek pro nastávající rodiče prvňáků. Zápis žáků do 1. ročníku

je připravován na dva dny, rodiče jsou zváni v určených intervalech, aby se zabránilo kumulaci

a nervozitě budoucích žáků a jejich rodičů.

Zdravotní péče o žáky

Velmi pozitivně je hodnocena spolupráce s pediatrem, jehož péči využívá více než 90 % žáků školy

(očkování, lékařské prohlídky, dohled nad sportovními akcemi školy, vstřícnost při ošetřování školních

úrazů).

Velká část pedagogického sboru absolvovala škololení ČČK.

Péče o vycházející žáky

Výchovná poradkyně poskytuje pravidelně pomoc žákům při volbě povolání, vyhledávání vhodné SŠ

a vyplňování přihlášek, při tom úzce spolupracuje se zákonnými zástupci žáků. Tisk jednotlivých

přihlášek ke studiu a tisk zápisových lístů zajišťuje zástupkyně ředitele školy.

Škola organizuje providelně pro vycházející žáky exkurzi do Informačního a poradenského střediska pro

volbu povolání při ÚP v Mladé Boleslavi, dále přehlídku středních škol v regionu Mladá Boleslav i mimo

něj s názvem EDUKART.Kromě prezentace jednotlivých středních škol nabízí i  řadu praktických ukázek

jednotlivých učebních a studijních oborů.

 

ŠVP školní družiny je součástí ŠVP základní školy:

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

Družina je místo, kam chodím rád…

 

Úvod

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 o zájmovém

vzdělávání.

ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování.

Činnosti probíhají formou pravidelných, průběžných a příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací,

odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti.

Pravidelné činnosti jsou dány každodenním zaměstnáním oddělení dle týdenní skladby zaměstnání.

Průběžné činnosti jsou tvořeny spontánními aktivitami dětí – při činnostech odpočinkových, rekreačních

a při pohybu venku nechat dětem prostor k individuálnímu výběru her.
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Příležitostné činnosti jsou činnosti překračující rámec jednoho oddělení (výrobky pro budoucí prvňáčky,

vánoční přání pro seniory, společné besídky všech oddělení ŠD, …).

Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými

pravidly pedagogiky volného času.

Charakteristika zařízení ŠD

ŠD pracuje při ZŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace a je umístěna v Jenečské ulici č.p. 185.

ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, po vyučování před odchodem domů.

Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, přípravou na vyučování,

v individuálních činnostech dětí.

Vychovatelky ŠD se snaží přizpůsobit režim dne tak, aby časové rozvržení a uspořádání činností

podporovaly zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.

Školní družinu navštěvují žáci 1. až 3. ročníku. Většina žáků je z Bělé pod Bezdězem, ale některé děti

dojíždějí z okolních vesnic.

Kapacita ŠD je 90 žáků.

Ve ŠD jsou zařazeny i děti se zdravotním postižením různého druhu – např. diabetici, astmatici, tělesně

postižení a žáci s poruchou učení i poruchou chování.

Spolupráce s rodiči se stále rozvíjí. Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit a osobně se s vychovatelkami

dohovořit nebo mohou získat informace po telefonu. Informace rodičům jsou předávány prostřednictvím

informací na nástěnce, deníčků a žákovských knížek.

ŠD se snaží prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat tak vztahy mezi školou a rodinou

dítěte.

Materiální podmínky

ŠD je umístěna do přízemní budovy, která je oklopena zahradou a je průchodem propojená se zahradou

budovy ZŠ v Tyršově ulici, kterou navštěvují žáci 1. až 3. ročníku.

V prostorách ŠD je vstupní prostor, šatny, výdejna obědů, 3 místnosti (oddělení ŠD), sociální zařízení se

sprchou, kancelář vychovatelek, úklidová místnost vybavená pračkou a dalšími náležitostmi týkajících se

provozu ŠD, místnost pro uskladnění hraček a dalších pomůcek pro tvořivé hry na pískovišti a pro hry na

zahradě ŠD. Zahrada je vybavena prolézačkami a houpačkami.

Školní družinu tvoří 3 oddělení. Každé oddělení tvoří samostatná místnost, která slouží jako herna,

pracovna i odpočinkový koutek. Oddělení je rozděleno na 2 části – v jedné jsou umístěny stolky

s židličkami, zde děti provádějí řízenou zájmovou činnost nebo si zde hrají stolní hry. Ve druhé části je

koutek s kobercem, slouží k odpočinku a hrám dětí. Oddělení jsou prostorná, čistá a vyzdobená (na

výzdobě ŠD se podílejí i děti spolu s vychovatelkami), vybavená stolními hrami, hračkami, stavebnicemi,

dětskými knihami a časopisy. Žáci mají k dispozici různý výtvarný materiál (čtvrtky, barevné papíry,

pastelky, vodové barvy, …) a pomůcky k zájmovým činnostem. Pro poslechové činnosti jsou používány

radiomagnetofony s CD přehrávačem, televizor s videem a DVD přehrávačem.

Ekonomické podmínky

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na 120,- Kč měsíčně – jeho výši stanovuje

zřizovatel školy. Stanovená částka se platí na období září - prosinec (4 měsíce) a období leden - červen (6

měsíců). Platba se provádí předem. Splatnost částky je do 20. dne prvního měsíce uvedeného období (20.

září a 20. ledna). Peníze vybírá pověřená pracovnice na základě vystaveného pověření a dohody o hmotné

odpovědnosti.

ŠD je finančně dotována z více zdrojů – jednak ze základních, ale i z dalších zdrojů (např. Sdružení rodičů

a přátel školy, sponzorské dary atd.).

 

Personální podmínky

Počet vychovatelek odpovídá počtu otevřených oddělení. V ŠD pracují 3 vychovatelky, z nichž dvě pracují

na celý pracovní úvazek a jedna na zkrácený pracovní úvazek. Vychovatelky splňují požadavky na

předepsanou odbornou způsobilost. Mají zájem o svůj odborný růst, snaží se dále vzdělávat

v akreditovaných kurzech (certifikáty, osvědčení – např. zdravotník zotavovacích akcí) i samostudiem.

Vychovatelky se chovají a jednají v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými

zásadami výchovně vzdělávací činnosti v ŠD. Snaží se pružně a citlivě reagovat na okamžitou situaci.

Předávají nové poznatky a snaží se vést žáky k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí. Usilují

o to, aby výsledkem jejich pracovní činnosti byla pohoda a prožitek žáků, jejich zaujetí pro činnost

a radost dětí z pobytu v ŠD.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Žáci jsou seznámeni s možnými riziky pohybu ve školní družině i mimo ni, s bezpečností práce při různých

aktivitách, se správnými způsoby používání nástrojů a předmětů při výtvarných, pracovních i sportovních

činnostech.
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Děti ve ŠD jsou neustále vedeny k zásadám správného chování nejen ve školní družině, ale také na

veřejnosti (bezpečnost při pohybu na komunikacích, slušnost ve vyjadřování, chování v dopravních

prostředcích, základy slušného chování k dospělým...). Před prázdninami jsou děti vždy upozorněny na

možná nebezpečí při pobytu venku nebo doma. Žákům  jsou též často opakovány zásady  první pomoci při

úrazu a chování v případě požáru.

Bezpečnost ve všech prostorách ŠD je stanovena ve Vnitřním řádu ZŠ a Vnitřním řádu ŠD.

Podmínky přijímání žáků do ŠD

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné

přihlášce, která je rodičům nebo zástupcům dítěte předložena. Pro přijetí musí být splněny některé

podmínky (věk dítěte, celotýdenní docházka v plném režimu). Školní družina je určena pro žáky prvního

stupně. Činností družiny se mohou zúčastnit i žáci nezařazení do družiny, pokud se v nich neúčastní plný

počet zařazených žáků stanovený pro oddělení.

Zápis do školní družiny probíhá ve dvou fázích. Předběžný zápis je proveden u příležitosti zápisu dětí do

1. ročníku a je nezávazný. Závazný zápis probíhá v 1. den školního roku, kdy se po slavnostním zahájení

školního roku koná v prostorách družiny „Den otevřených dveří“ a schůzka rodičů(zákonných zástupců).

Opomenutí tohoto termínu není důvodem pro dodatečné zařazení žáka. U závazného zápisu rodiče

(zákonný zástupce) vyplní zápisní lístek, zaplatí úplatu na úhradu části neinvestičních nákladů a odevzdají

čip, který umožňuje odběr obědů pro žáka.

Do jednoho oddělení školní družiny se zapisuje do počtu 30 žáků s pravidelnou docházkou. V případě

velkého počtu přihlášených žáků je rozhodující stanovistko ředitele školy.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

1. Do školní družiny jsou zařazeni žáci 1. ročníku

2. Pokud není kapacita školní družiny naplněna, jsou přijímáni žáci 2. ročníku.

3. V případě, že kapacita školní družiny nebude naplněna žáky 1. a 2. ročníku, je možno přijímat žáky z 3.

ročníku.

4. Žáci 4. a 5. ročníku nejsou do školní družina zařazeni, neboť kapacita tohoto zařízení je omezena a tito

žáci mají možnost přihlásit se do zájmových útvarů škollního klubu.

Délka a časový plán zájmového vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno po dobu trvání školního roku, tedy 10 měsíců.

Během podzimních, zimních nebo jarních prázdnin či ředitelského volna se po projednání s ředitelem

školy a zřizovatelem pořádají pro žáky výlety, zájmové akce a aktivity nebo se činnost ŠD přerušuje.

Provoz ŠD probíhá od pondělí do pátku od 6:00 hod. do 7:30 hod. a od konce vyučování do 16:00 hod.

Podmínky pro příchody a odchody dětí ze školní družiny jsou uvedeny ve Vnitřním režimu ŠD.

Denní skladba zaměstnání

Uspořádání režimu dne dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku dětí.

Umožňuje organizaci činností v průběhu dne dle potřeb a aktuální situace, reaguje i na neplánované

situace v družině. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Žáci jsou podněcováni k vlastní

aktivitě. Tyto aktivity probíhají formou individuální nebo skupinové činnosti. Po vyučování dochází

k velkému poklesu výkonnosti. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami žáků. Po odpočinku navazují

zájmové činnosti různého zaměření.

Za pěkného počasí je maximálně využit čas k pobytu venku. Jsou podnikány vycházky i do méně známých

míst v okolí Bělé, do zajímavých lokalit nebo mají děti možnost hrát si na zahradě ŠD.

Formy vzdělávání ve školní družině

Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity

zájmového vzdělávání.

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě (četba a poslech pohádky,

…).

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími

pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější (dramatická výchova, TV- chvilky,…).

Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka a umožňují mu se seberealizovat. Jde o řízenou kolektivní nebo

individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

                              - pracovní a výtvarná

                              - přírodovědná a zeměpisná

                              - dramatická a hudební

                              - sportovní

                              - dopravní

Příprava na vyučování – zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není však

legislativně stanovena jako povinná činnost ŠD. Provádí se formou pracovních listů, křížovek,

doplňovaček, rébusů, osmisměrek, sudoku,...
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Získávání dalších doplňujících poznatků - při průběžné činnosti ŠD (např. exkurze, výstavy, divadelní

představení, vycházky, práce s knihou a časopisy,…).

Pobyt žáků v družině provází řada režimových momentů – převlékání, přechody, sebeobslužné činnosti.

Snahou vychovatelek je, aby probíhaly s co nejmenším úsilím, bez stresů a žáci je vykonávali automaticky.

Cíle vzdělávání ve školní družině

• rozvoj osobnosti dítěte

• získávání všeobecných poznatků

• utváření kladného vztahu k životnímu prostředí a k jeho ochraně

• bezpečnost a ochrana zdraví

• usnadnění přechodu žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného

a systematického vzdělávání

• respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka

• vedení žáků k všestranné a otevřené komunikaci

• rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city a chování, jednání a prožívání životních situací

(rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě)

• učit žáky rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám

• připravit žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, aby uplatňovali

a naplňovali své povinnosti

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

• učit žáky osvojovat si základy slušného chování při stolování

• učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech

Obsah vzdělávání ve školní družině

Obsah vzdělávání ve školní družině navazuje na ŠVP prvního stupně ZŠ. Školní družiny se týká

především vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět. Vzhledem k tomu, že do družiny docházejí žáci různého

věku, není nutné, aby činnosti byly určovány pro jednotlivé věkové stupně nebo pro žáky konkrétních

ročníků.

Člověk a jeho svět se člení do pěti tematických okruhů:

1. Místo, kde žijeme

Tento tématický okruh zahrnuje:

• poznávání nejbližšího okolí

• organizaci života v rodině, ve škole, v ŠD, ve společnosti, v obci

• poznávání okolí školy, cestu do školy a ze školy (na autobus)

• poznávání různých služeb a důležitých budov v obci (knihovna, obecní úřad, pošta, zdravotní středisko,

kostel, výrobní pracoviště, obchody, …)

• seznámení s historií města Bělá p. B. i přilehlých obcí

• využívání tématických vycházek

2. Lidé kolem nás

Tento tématický okruh žákům přináší:

• osvojování zásad vhodného chování a jednání mezi lidmi

• uvědomování si významu a podstaty tolerance a vzájemné úcty

• pomáhání lidem k seznámení se se základními právy a povinnostmi

• osvojování a dodržování základů společenského chování, umění sdělit poznatek, schopnost naslouchat,

tolerance ve skupině, stolování, …

• vytváření kladných vztahů ke spolužákům

3. Lidé a čas

Základem naplňování tohoto okruhu bude ve školní družině především sestavování správného režimu dne

a jeho dodržování.

• učit děti, jak mají využívat svůj čas, vytvářet návyky pravidelné přípravy na vyučování a především na

vyplňování volného času

• vytvářet základy pro smysluplné využívání volnočasové aktivity

4. Rozmanitost přírody

Do tohoto tématického okruhu budou zahrnuty pestré aktivity:

• seznámit žáky s rozmanitostí a proměnlivostí přírody živé a neživé

• tématické vycházky a pobyty v přírodě

• pozorovat změny v přírodě a následné výtvarné či jiné zpracování poznatků

• pečovat o pokojové rostliny

• zařazovat jednoduché pokusy
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• ekologie

5. Člověk a jeho zdraví

Aktivity související s tímto tématickým okruhem jsou směřovány k průběžné péči o osobní hygienu,

předcházení úrazů, dbaní na bezpečnost při činnostech. Mimo průběžné a každodenní činnosti můžeme

zahrnout i akce pořádané aktivisty Červeného kříže (besedy, nácvik jednoduchého ošetření).

Do této části můžeme zařadit pohybové a tělovýchovné činnosti – obsah pravidelného pobytu venku či

v tělocvičně.

Klíčové kompetence

1. Kompetence k učení: účastník si vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody

a strategie, vyhledává a třídí informace, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci

do souvislostí, samostatně pozoruje a experimentuje, kriticky posuzuje a vyvozuje závěry, poznává smysl

a cíl učení, posoudí vlastní pokrok, plánuje si své učení.

2. Kompetence k řešení problému: účastník vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni,

rozpozná a pochopí problém, vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází shodné znaky,

samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, ověřuje si prakticky správnost řešení, osvědčené

postupy aplikuje při řešení obdobných problémů, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je

obhájit.

3. Kompetence komunikativní: účastník formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu,

vyjadřuje se souvisle a výstižně, naslouchá promluvám jiných lidí, rozumí jim, účinně se zapojuje do

diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů, gestům,

zvukům, reaguje na ně, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní

a účinnou komunikaci, využívá komunikativní dovednosti k vytváření vztahů.

4. Kompetence sociální a personální: účastník účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně

s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, podílí se na utváření příjemné atmosféry, přispívá

k upevňování dobrých mezilidských vztahů, přispívá k diskuzi v malé skupině i debatě celé třídy, chápe

potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, vytváří si pozitivní představu o sobě

samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování.

5. Kompetence občanské, činnostní a pracovní: respektuje přesvědčení druhých lidí, chápe základní

principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace,

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, chápe základní ekologické

souvislosti a environmentální problémy, používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje

vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům své činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví

druhých, využívá získané poznatky v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost, chápe podstatu,

cíl a riziko podnikání.

6. Kompetence k naplnění volného času: rozvíjí schopnost aktivního využívání volného času, vybírá

přiměřené aktivity ke kompenzaci zátěže, vytváří si návyky zdravého životního stylu, plánuje, organizuje

a řídí svůj volný čas, rozvíjí své zájmy a záliby, umí odmítnout nevhodné aktivity, umí vhodně relaxovat,

rozvíjí si nadání, seberealizuje se.

Hodnocení

Hodnocení většího či menšího tématického celku je prováděno po skončení nebo daného celku nebo i v

jeho průběhu. Stanovíme, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké další cíle byly sledovány. Podle

získaných výsledků se uzpůsobí další plánování tématických celků, lze jejich části upravovat, obměňovat,

obohacovat o nové náměty, hledat nové prostředky činnosti.

Hodnocení směrem k žákům je prováděno průběžně – hodnotí se individuální výsledky žáků, jejich

pokroky, úspěchy, nezdary. Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro sebehodnocení žáka.

S žákem o pokrocích, kterých dosahuje, vhodným způsobem hovoříme.

Z pohledu celého oddělení je hodnocena aktivita, zájem žáků, jejich náměty a plnění pedagogického

záměru.

Všechny realizované činnosti jsou posuzovány v souladu s výchovně vzdělávacím programem a zejména

z pohledu přínosu pro žáky, což je podkladem pro další práci. Rozhovory s rodiči žáků, jejich odezvy na

naši práci jsou nedílnou součástí honocení naší práce.

 

Závěr

Společně s žáky se vychovatelky ŠD snaží vytvářet hranice správného chování. Žáci jsou oceňováni,

dostávají prostor k vyjádření svého názoru a řešení ve věcech, které se jich týkají. Mají možnost si vybrat

způsob řešení. Žáci jsou hodnoceni především podle svých výkonů. Nezbytnou podmínkou úspěšné

výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti dítěte.

Přejeme si, aby z dětí vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat běžné i náročné
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situace se smyslem pro zodpovědnost.

K rozvoji řady kompetencí je zapotřebí pravidelný a dlouhodobý styk s vrstevníky a dalšími lidmi. Pro

život se děti potřebují naučit vedení slušného dialogu v kolektivu, respektovat zásady kolektivní práce, ale

i umění upozornit na výsledky své činnosti. Je důležité, aby děti pochopily nutnost vycházet

a spolupracovat s nejrůznějšími lidmi – nejen s těmi blízkými a s přáteli, ale i s lidmi, kteří se od nás

odlišují schopnostmi, chováním, zvyky, temperamentem, zájmy, …

Ideálním prostředím, kde se to děti mohou učit, je přirozená vrstevnická skupina ve školní družině.

Cílem školní družiny je především vytvářet dětem podmínky pro seberealizaci, ukázat jim, že školní

dužina není pokračování školního vyučování, ale že práce ve školní družině je o zájmové činnosti, rekreaci

a odpočinku.

 

ŠVP školního klubu je součástí ŠVP základní školy:

Školní vzdělávací program školního klubu při Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

U nás v klubu já rád budu...

Úvod

Školní klub je školským zařízením pro zájmové vzdělávání žáků Základní školy Bělá pod Bezdězem.

Zájmové vzdělávání organizuje pro přihlášené účastníky pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou

činnost ve dnech školního vyučování v době mimo pravidelný rozvrh vyučovacích hodin. Výjimečně

organizuje zájmové vzdělávání i ve dnech volna.

Svou činností navazuje ŠK na školní vzdělávací program a je jeho nadstavbou. Usiluje o efektivní využití

volného času žáků a o rozvoj jejich všestranných zájmů, čímž se stává tou nejlepší prevencí výskytu

sociálně patologických jevů.

Posláním ŠK je motivace, podpora a vedení dětí k všestrannému rozvoji osobnosti, zejména smysluplným

využitím volného času širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí a pod profesionálním vedením.

V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí dětem rozmanité kroužky, ve kterých se prolínají všechny

složky rekreační, odpočinkové, sebevzdělávací a zájmové činnosti.

Zájmové činnosti s prvky sebevzdělávání jsou uskutečňovány ve specializovaných kroužcích, jejichž

nabídka je určena všem žákům školy. Jedná se o kroužky s náplní sportovní, hudební, dramatickou

a tvořivou.

 

Materiální podmínky

Školní klub využívá prostor v budově školy (učebny, tělocvičnu, keramické dílny, prostory vhodné

k divadelní tvorbě), školní hřiště a sportovní halu. Materiálně technické zabezpečení je na dobré úrovni.

K dispozici jsou počítačové učebny, je využíván internet, interaktivní tabule, keramické pece, divadelní

fundus, apod.

 

Ekonomické podmínky

Ve školním klubu existují dva druhy kroužků:

-       kroužky, které svou náplní navazují na předměty vyučované ve škole (např. doučování, práce se

zohledňovanými žáky)

-       kroužky, které svou náplní nenavazují na předměty vyučované ve škole

 

Všechny kroužky jsou zdarma. Někteří vedoucí kroužků si mohou vybrat drobnou částku a vybrané

peníze jsou použity na potřebný materiál (např. keramickou hlínu) související s činností kroužků.

 

Personální podmínky

Činnost školního klubu je řízena vedoucí školního klubu, pedagogickými pracovníky a trenéry různých

sportů.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví

Pro činnost ŠK platí stejná ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků jako ve školním řádu.  Před

každou exkurzí, výletem jsou účastníci akce důkladně poučeni o bezpečnosti silničního provozu a chování

v něm. Vychovatelé dbají na ochranu před úrazem, na označení nebezpečných předmětů, na poskytnutí

první pomoci a pitný režim.

Pokud ŠK využívá pro svou činnost odborné učebny a jiné prostory (např. tělocvična, hřiště,...), řídí se

příslušnými bezpečnostními řády.

Žáci jsou povinni okamžitě hlásit vedoucímu kroužku jakékoli poranění nebo nevolnost. V případě úrazu

nebo poranění dítěte je vedoucím kroužku zajištěno první ošetření a rodič nebo zákonný zástupce dítěte je

o události neprodleně informován.
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Žáci zacházejí šetrně se svěřeným majetkem. Při jeho úmyslném poškození bude škola požadovat od

rodičů odpovídající náhradu. Školním klubem používané prostory a vybavení odpovídají platným

normám bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí a jsou pravidelně kontrolovány.

 

Podmínky přijímání žáků do školního klubu

O přijetí účastníka k činnosti ve ŠK rozhoduje na základě písemné přihlášky (zápisního lístku) vychovatel

příslušného kroužku a vedoucí ŠK. Po odevzdání vyplněné a rodiči podepsané přihlášky se žák stává

členem zájmového vzdělávání ve ŠK. Členy ŠK mohou být žáci 1. – 9. ročníku ZŠ.

 Odhlašování dítěte se provádí na základě písemného sdělení rodičů.

Ředitel školy má právo předčasně ukončit vzdělávání žáka v kroužku ŠK z důvodů závažných prohřešků

žáka proti ustanovením vnitřního řádu ŠK.

 

Délka a časový plán vzdělávání

Školní vzdělávací program ŠK je pro pravidelnou formu zájmového vzdělávání sestaven na dobu jednoho

školního roku. Je založen na dobrovolnosti a vychází vstříc potřebám a zájmům žáků. Činnost probíhá od

října do června.

 Časová dotace pro jednotlivé formy činností vychází z jejich specifik a zaměření.

Pravidelná činnost kroužků ŠK probíhá ve všech školních dnech podle aktuálního rozvrhu.

 

Podmínky pro vzdělávání žáků s SVP

Školní vzdělávací program ŠK vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a vytváří

svým pojetím podmínky pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – nabízí možnost

integrace žáků se zdravotním i sociálním znevýhodněním. Mimořádně nadaní žáci pak mohou rozvíjet své

vlohy individuálně pod vedení zkušených pedagogů. Samozřejmostí při práci s žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami je využití informací od rodičů, kolegů i školských poradenských zařízení.

 

Zveřejnění školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve ŠK je všem žáků, pedagogům i veřejnosti přístupný

v elektronické podobě na veřejně přístupném místě školy.

 

Cíle vzdělávání ve školním klubu

smysluplné využití volného času dítěte

podpora prevence sociálně patologických jevů

rozvoj dovedností a talentu dítěte

podpora samostatnosti a odpovědnosti dítěte

rozvoj schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých

 

Formy vzdělávání ve školním klubu

pravidelná činnost zájmových kroužků

příležitostné akce školy

táborová činnost

otevřená nabídka spontánních činností

 

Obsah vzdělávání ve školním klubu

 

Zájmové útvary navazující na předměty vyučované ve škole:

 

Kroužek českého jazyka (9. ročník - příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka)

Výchovně vzdělávací cíl

vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka

vybavit žáka znalostmi a dovednostmi, aby vnímal různá jazyková sdělení, rozuměl jim 

vést žáka k vhodnému vyjadřování

vést žáka k pochopení své role v různých komunikačních situacích

Obsah činnosti

vnímání a chápání různých druhů jazykových sdělení 

rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

posouzení formální stránky textu a jeho výstavby

zobecňování, třídění podle hledisek

poznání různých literárních žánrů
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP

formulování vlastních názorů

vnímání literatury jako zdroje poznání a prožitků

Očekávané výstupy

dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky pro danou komunikační situaci

odlišuje spisovný a nespisovný projev

využívá poznatků o jazyku a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu

pracuje tvořivě s textem 

pracuje samostatně se slovníky a jazykovými příručkami

formuluje dojmy u své četby, divadelního či filmového představení

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní

Metody práce

skupinová práce

ústní cvičení

doplňovací cvičení, diktáty 

rozbor textu z jazykového hlediska 

samostatné projevy – písemné, ústní

rozbor literárních děl

Klíčové kompetence

Kompetence k učení:

 vyhledává a třídí informace

propojuje a zařazuje informace

užívá vhodnou terminologii a vhodné jazykové prostředky

Kompetence k řešení problémů

vyhledává informace k řešení problémů

volí vhodné způsoby samostatného řešení – (vhodné jazykové prostředky)

Kompetence komunikativní 

formuluje a vyjadřuje myšlenky v logickém sledu

vyjadřuje se souvisle, výstižně a kultivovaně 

Kompetence sociální a personální 

účinně spolupracuje a diskutuje ve skupině

věcně argumentuje

dodržuje pravidla korektního chování 

Kompetence občanské

uvědomuje si tradice a kulturní dědictví

vnímá názory druhých 

spolupracuje a odpovídá za výsledek práce skupiny

Kompetence pracovní

využívá znalosti a zkušenosti získaných v jiných předmětech

chápe důležitost ochrany kulturních hodnot

 

Kroužek matematiky (9. ročník - příprava na přijímací zkoušky z matematiky)

Výchovně vzdělávací cíl

vést žáka k trpělivosti při hledání správného postupu řešení úlohy

naučit žáka zjednodušujícím postupům při řešení úlohy

připravit žáka na samostatné řešení složitějších úloh

podpořit kladný vztah k matematice a jejímu významu v životě

Obsah činnosti

využití pravidel pro početní operace a jejich souvislosti v oboru racionálních a celých čísel

geometrické představy výrazů s proměnnou (obecných čísel)

úpravy výrazů s proměnnou - zjednodušení,rozklad na součin

využití řešení rovnic ve slovních úlohách

základní typologie slovních úloh (jak na ně?)

lomené výrazy-vlastnosti, úpravy

složitější rovnice-s neznámou ve jmenovateli

soustavy rovnic-metody řešení

slovní úlohy řešené soustavou rovnic

rovinné obrazce a tělesa - vlastnosti, rýsování, výpočet obvodu, obsahu, povrchu, objemu při

   řešení úloh z praxe

Očekávané výstupy
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Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP

samostatně řeší úlohy se zlomky, desetinnými čísly, mocninami, odmocninami, s celými čísly

znázorní graficky „čtverec“ čísla, pojem třetí mocnina - krychle

samostatně řeší úlohy na rozklad výrazů na součin

provádí vhodně zvoleným způsobem zápis slovní úlohy

rýsuje pečlivě s maximální přesností rovinné obrazce a některá tělesa

popíše typy konstrukcí a zapíše jednotlivé kroky pomocí geometrických symbolů

určí pomocí vzorce objem a povrch tělesa

Metody práce

vysvětlování, předvádění řešení

tvorba žákovských pracovních listů

vyměněna role aneb žák učitelem

tvorba mapy řešen í - dokončení cesty

skupinové vyučování (kooperativní výuka, diskuse, debaty, spolupráce v menších skupinách)

využívání počítačů, interaktivní tabule

Klíčové kompetence

připravuje se pro celoživotní učení

zaznamenává nejvhodnějším způsobem zvolené postupy  

rozvíjí logické myšlení a tvořivé postupy 

popíše problém a hledá nejvhodnější řešení

využívá a prohlubuje verbální a neverbální dovednosti

vyjadřuje se jasně a přesně, předkládá důkazy a formuluje závěry 

rozvíjí dovednost pracovat v týmu pod kontrolou ostatních 

rozvíjí sebeovládání a respektuje i prosazení ostatních žáků

plánuje, odhaduje výsledky v souladu s podmínkami zadání výchovně vzdělávacího cíle

 

 Kroužek počítačů

1.  Výchovně vzdělávací cíl

• stanovit hygienická pravidla při práci s počítačem

• osvojit si zásady šetrného zacházení s počítačovou technikou

• tvořivě pracovat s textem a obrázkem

• dovednosti zpracovávat a prezentovat informace v textové a multimediální podobě

2.  Obsah činnosti

• seznámení s interním i externím zařízením počítače

• využití záznamových médií

• seznámení s vývojem počítače

• práce s textovým editorem Microsoft Word

• práce s tabulkovým editorem Microsoft Excel

• práce s počítačovou grafikou

• možnosti internetu

3.  Očekávané výstupy

• ovládá práci s textovými, tabulkovými a grafickými editory

• pracuje s informacemi v souladu se zákony

používá informace z různých informačních zdrojů

4.  Metody práce

• klasické (vysvětlování, předvádění, pozorování, instruktáž)

•aktivizující (vyhledávání informací, řešení problémů, zpracování informací, prezentace   

  vlastní tvorby)

5.  Klíčové kompetence

vyhledává, třídí informace

operuje s obecně užívanými termíny

poznává smysl a cíl učení

vyhledává informace vhodné k řešení problémů

samostatně řeší problémy

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci

dodržuje vymezená pravidla 

dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce

šetrně zachází s používanou technikou

 

Zájmové a sebevzdělávací aktivity se sportovním zaměřením:
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP

Druhy činností

 

Atletika, futsal, házená, kin-ball, korfbal, míčové hry, sportovní hry, vybíjená

 1. Výchovně vzdělávací cíl

vést k aktivnímu zapojování do nabízených sportovních aktivit

rozvíjet vytrvalost, obratnost, rychlost a sílu

podporovat zdravou soutěživost a umění vyhrát i přijmout porážku

zdokonalovat herní činnosti a dodržovat pravidla kolektivních her

osvojovat si dovednosti směřující k duševní a tělesné pohodě

rozvíjet radost a uspokojení z pohybu

dbát na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a respektovat jeho individuální schopnosti a dovednosti

2. Obsah činnosti:

míčové hry, sportovní hry s netradičními pomůckami, závodivé hry, posilování, cvičení na nářadí,

relaxační aktivity, protahování

 3. Očekávané výstupy

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, diváka, organizátora

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché soutěže a turnaje

uplatňuje vhodné a bezpečné chování, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobuje jim svou činnost

jedná v duchu fair play, respektuje spoluhráče i protihráče

4.  Metody práce

průpravná cvičení

nápodoba

hra, závody, soutěže

5.  Klíčové kompetence

využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a ke spolupráci s ostatními

účinně spolupracuje v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

chápe základní pravidla her a uvědoměle je dodržuje

používá bezpečně sportovní vybavení

předvídá možná nebezpečí úrazu

ovládá a řídí svoje chování a jednání tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

aktivně využívá volný čas, rozvíjí své zájmy a záliby, zapojuje se do sportovních aktivit

 

Florbal

1. Výchovně vzdělávací cíl

• rozvíjet pohybové aktivity, schopnosti a dovednosti

• rozvíjet celkový motorický rozvoj a tělesný růst

• poznávat a pochopit pohybové zákonitosti a vztahy mezi jednotlivými částmi těla

• rozvíjet již získané základní individuální schopnosti a dovednosti ve hře florbal

• rozvíjet již získané dovednosti během skupinových a herních činností ve hře florbal

• podporovat prevenci sociálně patologických jevů

2. Obsah činnosti

• aktivity na zahřátí organismu

• strečink

• tréninková cvičení pro nácvik individuálních schopností (technika hole, driblink, vedení

   míčku v rychlém pohybu, zpracování a přihrávka, střelba z místa a z pohybu)

• tréninková cvičení pro nácvik týmové spolupráce a hry

• nácvik herních situací

• nácvik taktických herních variant

• nácvik hry v přesilovce a oslabení

• řízená hra

• kondiční cvičení, rozvoj vytrvalosti

• kompenzační cvičení 

3. Očekávané výstupy

• uplatňuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví sebe i druhých při sportovní činnosti

• aktivně se zapojuje do sportovních činností

• ovládá základní prvky hry

• správně provádí individuální i skupinová cvičení

4. Metody práce

• vysvětlení, ukázka, nácvik
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Charakteristika ŠVP

• korektura chyb

• individuální trénink

• skupinová práce – řešení herních situací

• práce ve dvojicích – nácvik přihrávek

• analýza a syntéza herních a tréninkových prvků

• rozbor

5. Klíčové kompetence

• utváří si pozitivní vztah ke sportu

• spolupracuje v týmu

• komunikuje ve skupině

• používá sebereflexi a sebehodnocení

• zdolává překážky v činnosti a životě

• aktivně se zapojuje do společenského dění, chápe základní ekologické souvislosti, přistupuje k výsledkům

sportovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví

druhých

 

 Sportovní gymnastika

1.  Výchovně vzdělávací cíl

• rozvíjet pohybové aktivity, schopnosti a dovednosti

• rozvíjet celkový motorický rozvoj a tělesný růst

• poznávat a pochopit pohybové zákonitosti a vztahy mezi jednotlivými částmi těla

• osvojit si základní schopnosti a dovednosti ve sportovní gymnastice

• vést k samostatnému zvládnutí tvorby a interpretaci sestav

• podporovat prevenci sociálně patologických jevů

2.  Obsah činnosti

• činnosti zaměřené na zahřátí organismu

• strečink

• tréninková cvičení pro nácvik schopností a dovedností na gymnastickém nářadí

• tvorba sestav na nářadí

• kondiční cvičení

• kompenzační cvičení 

3.  Očekávané výstupy 

• zvyšuje pohybové dovednosti 

• zvyšuje pohyblivost těla

• zvyšuje koordinaci pohybů těla 

• snižuje obavy z náročnějších cviků 

• orientuje se v názvosloví

• aktivně používá osvojovaných pojmů

• ovládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích

• užívá gymnastické prvky při přípravě krátké sestavy

• provádí pohybové a kulturně estetické funkce pohybu s hudebním doprovodem

4.  Metody práce

• předvedení

• individuální trénink

• skupinový trénink

5.  Klíčové kompetence

užívá správnou formu komunikace a chápe její význam

disponuje přiměřenou slovní zásobou 

přijme názor druhých, obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor 

využívá individuálních schopností a získaných dovedností při samostatném řešení  problémů 

obhájí vlastní rozhodnutí, posoudí názor druhých, přijme nejlepší řešení, nese  odpovědnost za vlastní

rozhodnutí při řešení problémů 

nerezignuje před problémem, nenechá se odradit neúspěchem

je schopen ocenit sám sebe za úspěch při řešení problému

aktivně a efektivně pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla práce v týmu a respektuje je 

přijímá svou sociální roli v týmu, je schopen střídat role ve skupině 

je schopen empatie v rámci skupinové práce, ale zároveň nepotlačuje touhu vyniknout

přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů

aktivně posiluje a uplatňuje své zdravé sebevědomí, rozvíjí pocit sebedůvěry,  sebekritiky a sebeúcty
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dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce

chápe význam dodržování kázně, disciplíny a pravidel chování

 

Zájmové a sebevzdělávací aktivity s hudebním a dramatickým zaměřením:

Druhy činností

 

Hra na kytaru (flétnu), sborový zpěv

Výchovně vzdělávací cíl

vzbudit zájem o novou činnost – hru na hudební nástroj

rozvíjet hudební vnímání a estetický projev

posilovat brániční dýchání a dýchací svaly

podporovat vzájemnou komunikaci, empatii

rozvíjet smysl pro rytmus, melodii, harmonii a prostor

vést ke snaze a pracovitosti

Obsah činnosti

základy hry na hudební nástroj

dechová cvičení

zpěv

rytmická průpravná cvičení

nácvik veřejných vystoupení

Očekávané výstupy

využívá vhodně volný čas

naučí se ovládat hudební nástroj

zahraje podle svých individuálních schopností a dovedností melodii či píseň

přijímá a plní odpovědně úkoly

Metody práce

nápodoba

improvizace na dané téma

práce ve skupině

Klíčové kompetence

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní dědictví

projevuje pozitivní postoj k umění a uměleckým dílům

posoudí vlastní pokrok a určí překážky bránící učení, naplánuje si, jak by mohl své učení zdokonalit

poskytne dle svých možností účinnou pomoc spolužákům

prohlubuje své dovednosti častým opakováním

použije hru na flétnu k udržování svého zdraví

motivuje se pro hru z not

 zvyšuje své sebevědomí

 

Kroužek tance, irské i orientální tance

Výchovně vzdělávací cíl

rozvíjet a prohlubovat všechny naučené techniky

taneční průprava - seznámit se s vlastním tělem, hudbou a prostorem, rozvíjet tělo jako

       celek

poznávat a pochopit pohybové zákonitosti a vztahy mezi jednotlivými částmi těla

rozvíjet správné držení těla, zvýšit celkovou pohyblivost, pružnost, obratnost, koordinaci

postupně ovládat jednotlivé části těla 

Obsah činnosti

taneční průprava

současný tanec

lidový tanec

klasická taneční technika

step

taneční praxe (vystoupení)

Očekávané výstupy 

upevňuje neverbální projev dítěte

rozvíjí hudební a prostorové cítění

zvyšuje pohybové dovednosti 

respektuje kultivovaný, harmonický a individuální taneční projev
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP

zvyšuje koordinaci pohybů těla 

provádí pohybové a kulturně estetické funkce pohybu s hudebním doprovodem

Metody práce

předvedení

skupinový trénink

individuální přístup k jednotlivým žákům

taneční hry

Klíčové kompetence

užívá správnou formu komunikace a chápe její význam

disponuje přiměřenou slovní zásobou 

přijme názor druhých, obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor 

posoudí názor druhých, přijme nejlepší řešení, nese odpovědnost za vlastní rozhodnutí při řešení

problémů 

nerezignuje před problémem, nenechá se odradit neúspěchem

je schopen ocenit sám sebe za úspěch při řešení problému

aktivně a efektivně pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla práce v týmu a respektuje je

přijímá svou sociální roli v týmu, je schopen střídat role ve skupině

 je schopen empatie v rámci skupinové práce, ale zároveň nepotlačuje touhu vyniknout

přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů

aktivně posiluje a uplatňuje své zdravé sebevědomí, rozvíjí pocit sebedůvěry, sebekritiky a sebeúcty

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce

chápe význam dodržování kázně, disciplíny a pravidel chování

 

Loutkoherecký kroužek

 Výchovně vzdělávací cíl

získat základní znalosti a dovednosti divadelní práce

podpořit zájem o divadelní umění

rozvíjet tvořivost a představivost

vést k správné artikulaci, práci s dechem, k tvorbě barvy hlasu

zvládat improvizaci

jednat přirozeně a přesvědčivě

rozvíjet pohybové schopnosti

vést k samostatnosti i vzájemné spolupráci

pochopení důležitosti ochrany a šíření kulturní tradice

Obsah činnosti

práce s loutkami (různé druhy loutek)- technika vodění loutek

vlastní výroba (maňásek, marioneta) nebo úprava loutek

návrhy dekorací (vlastní výroba scény) nebo dotváření dané scény

psychosomatické dovednosti - nácvik správné výslovnosti (jazykolamy), dechová cvičení, verbální

a neverbální komunikace

dramatizace literární předlohy

herní dovednosti – vstup do role a její ztvárnění

inscenační tvorba – dramaturgie, režie, herecká práce, scénografie, scénická hudba, zvuky

komunikace s divákem – prezentace, sebereflexe, hodnocení

Očekávané výstupy

rozvoj kultivovaného mluveného a pohybového projevu

zodpovědný přístup k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu  procesu

schopnost improvizovat

aktivní zapojení do všech činností

Metody a formy

slovní  - dialogické (rozhovor, diskuse, dramatizace)

motivační

názorně-demonstrační (předvádění činností)

praktické (nácvik pohybových a vyjadřovacích dovedností, práce s loutkami)

aktivizující

inscenační

Klíčové kompetence žáka

užívá vhodných jazykových a pohybových prostředků

pozná smysl a cíl činnosti
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP

účinně spolupracuje ve skupině

problémy řeší samostatně

uvědomuje si zodpovědnost za své jednání a výsledky práce

využívá získané komunikativní dovednosti

uplatňuje svou představivost, kreativitu

projevuje pozitivní postoj k dramatické tvorbě, aktivně se zapojuje do kulturního dění

dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti i závazky

je schopen sebereflexe a sebehodnocení, přijímat kladné hodnocení i kritiku

 

Zájmové a sebevzdělávací aktivity s výtvarným a praktickým zaměřením

Druhy činností

 

Rukodělné kroužky (Šikulky), vaření

1.  Výchovně vzdělávací cíl

dát možnost k rozvoji citu pro materiál

umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie

podpořit kladný vztah k výtvarným a praktickým činnostem

vést k přesnosti, trpělivosti a vytrvalosti

poznání celé řady řemeslných a rukodělných technik

dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci

poznání celé škály materiálů, jejich vlastností i technologických a pracovních postupů při práci s nimi

2.  Obsah činnosti

práce s přírodními materiály

tradice - Vánoce, Velikonoce

práce s keramickou hlínou

práce s papírem

výroba studených a jednoduchých teplých pokrmů

3.  Očekávané výstupy

prakticky ovládá nové techniky a technologické postupy

umí aplikovat naučené při vlastní domácí výrobě

umí připravit stolování při různých příležitostech

4.  Metody práce

interaktivní metody a praktické činnosti

práce podle zpracovaných metodických postupů pro jednotlivé činnosti a výrobky

6.  Klíčové kompetence

účastník zájmového vzdělávání se zaměřením výtvarným a praktickým získá kompetence k učení, sociální

a personální a pracovní:

pracuje s učebními materiály a pomůckami, pozná vlastní pokroky

dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě

účinné spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

používá účinně a bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

 

Keramický kroužek

1.  Výchovně vzdělávací cíl

naučit základním znalostem a řemeslným dovednostem v oboru

dát možnost k rozvoji citu pro materiál

umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie

podpořit kladný vztah k výtvarnému umění

2.  Obsah činnosti

seznámení s materiálem a jeho zpracování

práce z volné ruky

práce s hliněnými šňůrkami - hádky

práce s plátem - válení,konstrukce

práce z bloku - přidávání – odebírání

povrchová úprava hlíny – plastická, engoby, glazury, barvítka

3.  Očekávané výstupy

zvládne zpracování hlíny a vyrobí jednoduchý tvar z ruky

dokáže vyválet plát a tvoří jednoduchý reliéf, prostorový tvar

pracuje technikou přidávání nebo odebírání hlíny z bloku
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

Charakteristika ŠVP

umí dekorovat glazurou, engobou, plastickou technikou (vyrývání)

4.  Metody práce

instruktáž, vysvětlování, napodobení, práce podle vzoru

podněcovat aktivitu, zájem, hraní, experiment

5.  Klíčové kompetence

umí samostatně tvořit, přemýšlet, pracovat

získává pozitivní vztah k umění a řemeslu

dokáže úspěšně dokončit započatou práci

zvládne základy výtvarné tvorby

vhodně využívá volný čas, odreaguje se

spolupracuje v rámci skupiny i kolektivu

rozvíjí citové vztahy

                                                                   

 

 

 

 

2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy
Výchovné a vzdělávací strategie

Cíle základního vzdělávání

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů.

„Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli

motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat

a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní

a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní

dráze a svém profesním uplatnění.“

Profil žáka

Výchovné a vzdělávací cíle jsou plněny na základě osnov 1. – 9. třídy. Pro jejich splnění je stanoven profil žáka

5. a 9. třídy. (Tímto jsme si definovali vlastní cíle).

Výchovně vzdělávací proces je na 1. a 2. stupni veden v souladu s cíli základního vzdělávání. Úspěšnost dalšího

vzdělávání je založena na zvládnutí základních učebních postupů, které by žák měl zvládat podle svých možností

a schopností.

 

Profil žáka na konci 5. ročníku

 

Žák na konci 5. ročníku by měl zvládat podle RVP ZV:

Cíle ŠVP

Žák na konci 5. ročníku:

Strategie učení, motivace k celoživotnímu učení

    •  Ověřuje správnost řešení, zhodnotí svou práci a vysloví závěr.

    •  Zpracovává nalezené informace a využívá je pro další práci.

Tvořivé myšlení, logické uvažování, řešení problémů

    •  Řeší zadané úkoly, zkouší různé postupy a vyhledává k nim informace.

    •  Využívá při práci nejen ve škole různé materiály, nástroje a vybavení.

Všestranná, účinná a otevřená komunikace

    •  Vyjadřuje se kultivovaně ve svém ústním i písemném projevu.
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy
Charakteristika ŠVP

    •  Umí si prosadit svůj názor, ale zároveň je schopen vyslechnout a respektovat názory ostatních.

    •  Jasně a zřetelně vyjadřuje své myšlenky.

    •  Je schopen se dorozumívat s ostatními pomocí technologií.

    •  Chová se ohleduplně ke svým spolužákům a pedagogům a pomáhá vytvářet pravidla chování ve třídě.

Rozvoj schopnosti spolupracovat, respektování práce a úspěchů vlastních i druhých

    •  Je schopen spolupracovat s ostatními ve skupině, pomáhat si a respektovat názory, práci a úspěchy druhých.

Projevování se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, uplatňování práv a naplňování svých povinností

    •  Plní své povinnosti a závazky vůči škole.

    •  Využívá získané vědomosti, znalosti a dovednosti.

 

Projevování pozitivních citů v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjení vnímavosti a citlivých

vztahů k lidem, prostředí i přírodě

    •  Vnímá důležitost ochrany ŽP.

    •  Dbá při práci na bezpečnost nejen svou, ale i ostatních.

    •  Chová se ohleduplně ke svým spolužákům a pedagogům a pomáhá vytvářet pravidla chování ve třídě.

Rozvíjení a chránění fyzického, duševního a sociálního zdraví, odpovědnost za zdraví

    •  Uvědomuje si důležitost správné životosprávy a sportovních aktivit pro své zdraví.

    •  Je seznámen se škodlivými látkami (drogy, kouření, alkohol) a zná jejich dopad na lidské zdraví.

    •  Nevyvolává konflikty, ale dokáže na ně vhodně reagovat.

 

Tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, společné žití s ostatními lidmi.

    •  Zná základní pravidla slušného chování, učí se odsoudit nevhodné chování, násilí.

 

Poznávání a rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi a jejich uplatňování při rozhodování

o vlastní profesní orientaci.

    •  Na základě svých zájmů uvažuje o svém budoucím povolání.

 

 

Profil žáka na konci 9. ročníku

 

Žák na konci 9. ročníku by měl zvládat podle RVP ZV:

Cíle ŠVP

Žák na konci 9. ročníku:

Strategie učení, motivace k celoživotnímu učení

    •  Žák na konci 2. stupně má pozitivní vztah k učení, kriticky zhodnotí své schopnosti a dovednosti a dokáže je

využít.

 

Tvořivé myšlení, logické uvažování, řešení problémů

    •  Rozpozná problémovou situaci, je schopen samostatně volit vhodné způsoby řešení, svá rozhodnutí obhájí

a je schopen nést za ně zodpovědnost.

Všestranná, účinná a otevřená komunikace

    •  Samostatně formuluje své myšlenky a názory, zároveň naslouchá projevům ostatních a vhodně reaguje.

Zapojí se do diskuse.

Rozvoj schopnosti spolupracovat, respektování práce a úspěchů vlastních i druhých

 

Projevování se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, uplatňování práv a naplňování svých povinností

    •  Žák má pozitivní představu o sobě samém, ale zároveň chápe důležitost spolupráce s ostatními.

    •  Respektuje pravidla skupiny a dokáže zhodnotit své výsledky i výsledky ostatních.

 

Projevování pozitivních citů v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjení vnímavosti a citlivých
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy
Charakteristika ŠVP

vztahů k lidem, prostředí i přírodě.

 

Rozvíjení a chránění fyzického, duševního a sociálního zdraví, odpovědnost za zdraví.

 

Tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, společné žití s ostatními lidmi.

    •  Žák je empatický a uvědomuje si nutnost tolerance k ostatním.

    •  Uvědomuje si propojení člověka a přírody a nutnost udržení ekologické rovnováhy.

    •  Rozliší zdravý a nezdravý životní styl a snaží se řídit zásadami zdravého životního stylu.

 

Poznávání a rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi a jejich uplatňování při rozhodování

o vlastní profesní orientaci.

    •  Žák využívá své znalosti a dovednosti pro svůj další pracovní rozvoj.

    •  Je schopen optimálně vybrat svou profesní orientaci podle svých schopností a zájmů.

    •  Rozvíjí své zájmy, vhodně využívá volný čas. Aplikuje poznatky získané ve škole vhodně i mimo školu.

 

Strategie

Následujícími strategiemi se snažíme vést žáky k naplňování cílů základního vzdělávání, ale také k získávání

klíčových kompetencí stanovených RVP ZV.

1. Využíváme především pozitivního hodnocení – pochvaly, slovní ocenění práce, poděkování za dobře

zvládnuté úkoly, hodnotíme individuální pokrok v učení jednotlivých žáků. Povzbuzujeme žáky ke kladení

otázek. Používáme i přiměřenou a odůvodněnou kritiku. Pro povzbuzení do další činnosti a pro motivaci k učení

využíváme práci s chybou. Pomáháme žákům k praktickému využití teoretických poznatků. (Kompetence

k učení)

2. Zadáváme problémové úlohy aktuálních a přitažlivých témat, uvádíme příklady ze známého prostředí.

Motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života, následně tyto úlohy pomáháme

řešit a vyžadujeme odůvodnění způsobu řešení, ověřujeme správnost řešení. Pedagogickým optimismem

utváříme ve třídách příjemné pracovní prostředí a podporujeme tak tvůrčí atmosféru ve třídě. (Kompetence

k řešení problémů)

3. Do výuky zavádíme skupinové práce (vzájemná kooperace), diskuse (řízená diskuse, nebagatelizování názorů

žáků), umožňujeme žákovi projevit své názory a pocity, přičemž vyžadujeme vhodnou formu prezentace těchto

názorů i pocitů. Snažíme se, aby při hodině mělo možnost projevit se co nejvíce žáků. Zařazujeme aktivity, kde

žáci musí argumentovat a obhajovat vlastní názor. Snažíme se o to, aby žáci aktivně naslouchali. (Kompetence

komunikativní)

4. Práce ve skupině – spolupráce, sebehodnocení (např. portfolia); stanovujeme jasná kritéria pro hodnocení,

vedeme žáky k umění nést odpovědnost za odvedenou práci v rámci skupiny. Dbáme na to, aby se všichni

zapojili a každý měl prostor k sebevyjádření. Začleňujeme metody kooperativního učení. Začleňujeme reflexi

provedené práce, vyžadujeme sebehodnocení žáků především toho, co již dokázali, zvládli apod. Tím se snažíme,

aby žák získal pozitivní představu o sobě samém. (Kompetence sociální a personální)

5. Předkládáme žákům vhodné vzory, žák je seznamován s přírodou formou pobytů v přírodě nebo pomocí

literatury, uvádíme žákům vhodné příklady využití volného času. Podněcujeme k vyjádření vlastních názorů

a myšlenek, ale i k respektování názorů a myšlenek druhých lidí. Žáci mají v určité míře možnost výběru aktivit.

Tvorba školního časopisu. (Kompetence občanské)

6. Žák je seznamován s reálným pracovním uplatněním na trhu práce i v našem regionu. Spolupracujeme

s příslušnými orgány (pracovní úřad). Žáci zpracovávají projekty, z oblasti drobného podnikání a získávají tak

přehled o předpisech pro drobná podnikání, ekonomických záležitostech podnikání a uskutečňování

podnikatelského záměru. Vyžadujeme od žáků sebehodnocení provedené činnosti. Rozvíjíme osobnost žáka

především dramaticko výchovnými metodami práce. Žákům předkládáme příklady možných řešení technických

problémů a využívání různých nástrojů, nářadí, pracujeme s širokým výběrem materiálů a vytváříme funkční

výrobky. Vedeme žáky k plnění pravidel bezpečnosti práce i k šetrnému zacházení s nástroji a neplýtvání surovin

či materiálů. Žáci prakticky aplikují poznatky z teoretických částí odpovídajících předmětů v pracovních

činnostech. (Kompetence pracovní)

7. Žáky seznamujeme s nabídkou vhodných volnočasových aktivit školního klubu, nabízíme dostatek exkurzí

i mimo školní výuku z různých oblastí.

8.klíčové kompetence rozvíjíme v projektových dnech

 

Některé metody využívané pro rozvoj klíčových kompetencí žáků vedoucích k naplňování cílů vzdělávání:
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy
Charakteristika ŠVP

    •  skupinová práce

    •  třídnická hodina dle potřeby

    •  prezentace a její obhájení, použití různých zdrojů

    •  referáty

    •  samostatná práce – řešení problémových příkladů z praxe

    •  diskuse – obhájení svých názorů

    •  sebehodnocení a respekt práce druhého

    •  zná a přijímá daná pravidla (pravidla ve třídě)

    •  dramatická výchova (hraní rolí)

    •  integrovaní žáci (začleňování žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním), naslouchání jejich potřebám

    •  spolupráce s MŠ, DPS a společenskými organizacemi

    •  třídění odpadů

    •  exkurze, přednášky

    •  ENVIC

    •  šetření vodou, elektřinou, plynem

    •  mediální výchova

    •  návštěva ZOO a botanické zahrady, návštěva knihovny, elektrárny

    •  poznávání okolí školy, příroda v okolí školy

    •  drogová prevence, krizová centra, přednášky

    •  vaření, stravování

    •  přírodní látky a zdravý životní styl

    •  podpora zájmů dětí

    •  podpora poznávání vybraných povolání

    •  řešení modelových situací

    •  podpora orientace v oblasti pracovně právních vztahů

    •  soutěže, dovednostní, sportovní, vědomostní, umělecké a tvořivě aktivity

    •  školní časopis

    •  spolupráce s PPP a ÚP

    •  beseda s rodiči o jejich pracovišti, návštěva zaměstnání rodičů

    •  testování, srovnávací testy naše a nestranný subjektů

    •  komunikativní kruhy

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacimi potřebami 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazena podle

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory předměty speciálně

pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem

a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.

Učební plány pro žáky se zdravotním/mentálním postižením vypracováváme podle charakteru postižení žáka

individuálně. Při tvorbě úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, lékařem a zákonným

zástupcem žáka. Na základě diagnostiky vytváříme a realizujeme individuální vzdělávací plán.

Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky.

Žáci se zdravotním či mentálním postižením jsou integrováni v rámci běžných tříd.

Speciálně pedagogickou péči zajišťuje třídní učitel ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou

a dalšími pedagogy. Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a rodiči.

 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

V případě diagnostikování žáka mimořádně nadaného budeme při tvorbě učebních osnov spolupracovat

s institucemi, které nadání diagnostikují, zákonnými zástupci a školami, které s takto nadanými žáky pracují

běžně (víceletá gymnázia).

 

Začleňování průřezových témat

 

Průřezová témata jsou zařazována do jednotlivých předmětů v daných ročnících. Přehledný a přesný popis

zařazení jednotlivých průřezových témat a jejich tématických okruhů v učebním procesu uvádí tabulky v příloze

č. 1. K podpoře některých průřezových témat aktuálně zařazujeme projektové dny.

Konkrétní činnosti a náměty, kterými dochází k naplňování tématických okruhů průřezových témat:

    •  projektové dny

    •  třídní projekty

    •  návštěvy divadelních a filmových představení
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

    •  besedy

    •  návštěvy knihoven

    •  exkurze

    •  práce s PC a internetem

    •  referáty

    •  spolupráce s organizacemi

    •  komunikativní kruhy

    •  testování

    •  školní časopis

    •  frontální výuka

    •  skupinové práce

    •  interaktivní činnosti

    •  kooperativní činnosti

    •  školní soutěže

    •  spolupráce s DDM

    •  spolupráce s ENVIC

    •  a jiné

Více zde: http://www.zs-zihle.cz/charakteristika-

svp/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.

zs-zihle.cz%2Fcharakteristika-svp%2F

2.2 Začlenění průřezových témat
Začleňování průřezových témat

Průřezová témata jsou zařazována do jednotlivých předmětů v daných ročnících. K podpoře některých

průřezových témat aktuálně zařazujeme projektové dny.

Konkrétní činnosti a náměty, kterými dochází k naplňování tématických okruhů průřezových témat:

    •  projektové dny

    •  třídní projekty

    •  návštěvy divadelních a filmových představení

    •  besedy

    •  návštěvy knihoven

    •  exkurze

    •  práce s PC a internetem

    •  referáty

    •  spolupráce s organizacemi

    •  komunikativní kruhy

    •  testování

    •  školní časopis

    •  frontální výuka

    •  skupinové práce

    •  interaktivní činnosti

    •  kooperativní činnosti

    •  školní soutěže

    •  spolupráce s DDM

    •  a jiné
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník písmena a hlásky

psaní
2. ročník psaní - pravopisné jevy, opis, přepis, diktát
4. ročník slovní zásoba a tvoření slov
5. ročník čtení

tvarosloví
6. ročník stavba slova

skladba
hlavní literární žánry
literární pojmy
literárně výchovné aktivity
reklama

7. ročník tvarosloví
skladba
práce s odborným textem
charakteristika
literárně výchovné aktivity

8. ročník skladba
tvarosloví
líčení

9. ročník tvarosloví
skladba
pravopis
výklad
literární teorie
práce s textem
mediální výchova

Další cizí jazyk NJ
7. ročník zvuková a grafická podoba jazyka

slovní zásoba
tematické okruhy
mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět

8. ročník zvuková a grafická podoba jazyka
slovní zásoba
tematické okruhy
mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět

9. ročník zvuková a grafická podoba jazyka
slovní zásoba
tematické okruhy
mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět

Matematika
3. ročník Nadstandartní aplikační úlohy a problémy

Informační a komunikační technologie
4. ročník Základní operace s PC

Matematika
6. ročník desetinná čísla a dělitelnost

Rozvoj schopností poznávání

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA osová souměrnost, trojúhelníky, kvádr, krychle
7. ročník zlomky

celá čísla, racionální čísla
8. ročník kruh kružnice, válec

Prvouka
1. ročník Jsem školák

Dějepis
6. ročník úvod do učiva dějepisu
8. ročník doba osvícenská

Výchova k občanství
6. ročník kulturní život
7. ročník - lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly

mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v
nouzi, potřební lidé ve společnosti

8. ročník - podobnost a odlišnost lidí - projevy chování,
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
vrozené předpoklady, osobní potenciál

9. ročník - principy tržního hospodářství - nabídka,
poptávka, trh; podstata fungování trhu;
nejčastější právní formy podnikání

Vlastivěda
4. ročník domov

škola
5. ročník regiony ČR

Fyzika
6. ročník - úvod do fyziky

- jednoduché stroje
7. ročník - pohyb těles

- přímočaré šíření světla
- lom světla na rozhraní dvou prostředí
- látky
- mechanické vlastnosti kapalin
- mechanické vlastnosti plynů
- tlak

Zeměpis
6. ročník Vesmír a hvězdy

Sunce a sluneční soustava

Hudební výchova
4. ročník  pěvecký a mluvní projev

 grafický záznam vokální hudby
hra na hudební nástroje
orientace v prostoru
tóny

6. ročník -hudební výrazové prostředky – melodie, rytmus,
harmonie, dynamika, tempo

Výtvarná výchova
4. ročník svét přírody a člověka
5. ročník Svět přírody a člověka
6. ročník vyjádření děje

plošné a prostorové vyjádření

Výchova ke zdraví
- tělesná a duševní hygiena

9. ročník - dětství, puberta, dospívání

Pracovní činnosti
4. ročník Jednoduché tradice a řemasla

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Další cizí jazyk NJ

Matematika

Informační a komunikační technologie
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Přírodověda

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika

Přírodopis

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

null

Pokrytí v projektu

Za starý papír nový

Divadlo

Mácha známý a neznámý

Čtvero ročních období

Slánka

Bobřík informatiky

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník tvarosloví
5. ročník čtení

 slovní zásoba a tvoření slov
tvarosloví

6. ročník jak se učíme
reklama

Anglický jazyk
- jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program

7. ročník  jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
 základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,

Sebepoznání a sebepojetí

sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
8. ročník charakteristika
9. ročník úvaha

mediální výchova

Další cizí jazyk NJ
7. ročník slovní zásoba

tematické okruhy
8. ročník slovní zásoba

tematické okruhy
9. ročník zvuková a grafická podoba jazyka

slovní zásoba
tematické okruhy
mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět

Matematika
6. ročník opakování aritmetiky a geometrie

úhel a jeho velikost
8. ročník konstrukční úlohy
9. ročník rozšiřující učivo: lomené výrazy

Prvouka
1. ročník Jsem školák

Výchova k občanství
7. ročník - lidská práva - základní lidská práva, práva

dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a
práv dětí v dokumentech; poškozování lidských
práv, šikana, diskriminace

8. ročník - podobnost a odlišnost lidí - projevy chování,
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
vrozené předpoklady, osobní potenciál
- vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání,
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i
druhých lidí, systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování
druhých lidí
- osobní rozvoj - životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny,
sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a
osobní kázně při seberozvoji

Přírodopis
6. ročník Obecná biologie a genetika
8. ročník Biologie člověka

Obecná genetika

Hudební výchova
2. ročník pěvecký projev
4. ročník taktování, pohybový doprovod znějící hudby

orientace v prostoru
tóny

9. ročník prezentace  oblíbených interpretů a skupin

Výtvarná výchova
2. ročník komunikace v rámci skupin
6. ročník vyjádření děje
8. ročník design

vyjádření děje
9. ročník vyjádření děje

Výchova ke zdraví
6. ročník - tělesná a duševní hygiena

- auto-destruktivní závislosti
9. ročník - dětství, puberta, dospívání

- sexuální dospívání a reprodukční zdraví
- bezpečné chování

Pracovní činnosti
4. ročník Jednoduché tradice a řemasla
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

5. ročník Pracovní pomůcky a nástroje

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Přírodověda

Výchova k občanství

Přírodopis

Hudební výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Pokrytí v projektu

Divadlo

Projekt Vánoční a Velikonoční tradice

Slánka

Bobřík informatiky

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
3. ročník  písemný projev
4. ročník slovní zásoba a tvoření slov
6. ročník jak se učíme
7. ročník popis
8. ročník charakteristika
9. ročník popis

úvaha
práce s textem
mediální výchova

Další cizí jazyk NJ
8. ročník slovní zásoba

mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět

9. ročník slovní zásoba
tematické okruhy
mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět

Informační a komunikační technologie
4. ročník Práce se soubory
6. ročník práce se soubory

Matematika
7. ročník shodnost, osová a středová souměrnost

čtyřúhelníky a hranoly
8. ročník mocniny s přirozeným mocnitelem
9. ročník rozšiřující učivo: lomené výrazy

soustavy rovnic
opakování mnohočlenů a rovnic

Prvouka
1. ročník Jsem školák

Seberegulace a sebeorganizace

Práce a volný čas

Výchova k občanství
6. ročník naše obec

kulturní život
7. ročník - vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,

mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
- zásady lidského soužití - morálka a mravnost,
svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování;
dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí
- majetek, vlastnictví - formy vlastnictví; hmotné
a duševní vlastnictví, jejich ochrana;
hospodaření s penězi, majetkem a různými
formami vlastnictví
- peníze - funkce a podoby peněz, formy placení;
rozpočet rodiny

8. ročník - podobnost a odlišnost lidí - projevy chování,
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
vrozené předpoklady, osobní potenciál
- vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání,
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i
druhých lidí, systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování
druhých lidí

9. ročník - protiprávní jednání - druhy a postihy
protiprávního jednání, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu,
porušování práv k duševnímu vlastnictví

Fyzika
7. ročník - přímočaré šíření světla

Hudební výchova
4. ročník hudební rytmus

vyjádření hudby pohybem
orientace v prostoru

Výtvarná výchova
6. ročník textilní tvorba

výtvarné vyjádření představy
7. ročník textilní tvorba

Výchova ke zdraví
6. ročník - výživa a zdraví

- režim dne
- tělesná a duševní hygiena
- ochrana při mimořádných situacích

9. ročník - sexuální dospívání a reprodukční zdraví
- ochrana před přenosnými i nepřenosnými
chorobami, chronickým onemocněním a úrazy
- bezpečné způsoby chování; zdravotní
preventivní a lékařská péče; odpovědné chování
v situacích úrazu a život ohrožujících stavů
- skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneužívání
- bezpečné chování

Pracovní činnosti
4. ročník Pracovní pomůcky a nástroje
5. ročník Pracovní pomůcky a nástroje
6. ročník - práce s technickými materiály

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Matematika

Přírodověda

Výchova k občanství

Fyzika

Výchova ke zdraví

Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
SMILE verze 3.2.0 28



ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Sportovní výchova

Pokrytí v projektu

Matematická olympiáda

Klokan

Slánka

Bobřík informatiky

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
3. ročník  mluvený projev
5. ročník  zvuková stránka jazyka
6. ročník literárně výchovné aktivity

reklama
7. ročník literárně výchovné aktivity
9. ročník vypravování

mediální výchova

Další cizí jazyk NJ
zvuková a grafická podoba jazyka

Prvouka
1. ročník Jsem školák

Výchova k občanství
6. ročník kulturní život
8. ročník - vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání,

poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i
druhých lidí, systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování
druhých lidí
- osobní rozvoj - životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny,
sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a
osobní kázně při seberozvoji

Hudební výchova
4. ročník vyjádření hudby pohybem

tóny
7. ročník hlasová hygiena

Výtvarná výchova
6. ročník ilustrace

malba
7. ročník ilustrace

plošné a prostorové vyjadřování
malba
vyjádření děje
výtvarné vyjádření představy

8. ročník malba
výtvarné vyjádření představy
plošné a prostorové vyjadřování

9. ročník ilustrace
plošné a prostorové vyjadřování
výtvarné vyjádření představy

Výchova ke zdraví
6. ročník - výživa a zdraví

Psychohygiena

- režim dne
- tělesná a duševní hygiena
- zdravotní preventivní a lékařská péče

9. ročník - vztahy ve dvojici
- dětství, puberta, dospívání
- sexuální dospívání a reprodukční zdraví
- skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneužívání
- podpora zdraví a její formy

Tělesná výchova
4. ročník význam pohybu pro zdraví

hygiena při TV

Pracovní činnosti
1. ročník práce s drobným materiálem

Pokryto předmětem

Další cizí jazyk NJ

Přírodověda

Výchova k občanství

Hudební výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Sportovní výchova

Pokrytí v projektu

Divadlo

Slánka

Bobřík informatiky

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník dramatizace
3. ročník slovní zásoba a tvoření slov
4. ročník tvarosloví

zvuková stránka jazyka
5. ročník mluvený projev
6. ročník zvuková stránka jazyka

popis
hlavní literární žánry
literární pojmy
reklama

Anglický jazyk
- jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
- základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní

Kreativita
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

(Kolik?…)
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
7. ročník skladba

obohacování slovní zásoby
vypravování
setkání s poezií

Anglický jazyk
 jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
 základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky
slovní zásoba a tvoření slov

Český jazyk a literatura
8. ročník skladba

nauka o tvoření slov
líčení
literárně výchovné aktivity

9. ročník jazykový projev
vypravování
literárně výchovné aktivity
mediální výchova

Anglický jazyk
 jednoduchá sdělení
 tematické okruhy
slovní zásoba a tvoření slov

Další cizí jazyk NJ
7. ročník zvuková a grafická podoba jazyka

slovní zásoba
tematické okruhy
mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět

8. ročník zvuková a grafická podoba jazyka
slovní zásoba
tematické okruhy
mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět

9. ročník zvuková a grafická podoba jazyka
slovní zásoba
tematické okruhy
mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět

Matematika
1. ročník sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Informační a komunikační technologie
4. ročník Práce v jednoduchém grafickém editoru
6. ročník Základní grafický editor Malování ve Windows

Matematika
8. ročník kruh kružnice, válec
9. ročník tělesa

Prvouka
1. ročník Jsem školák

Výchova k občanství
6. ročník naše škola

naše obec
naše vlast
kulturní život

7. ročník - vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti

Vlastivěda
4. ročník naše vlast

Hudební výchova
1. ročník Vokální činnost
2. ročník pohybové vyjádření hudby
4. ročník  intonace, vokální improvizace

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace
taktování, pohybový doprovod znějící hudby
tóny

6. ročník -lidová píseň, umělá píseň, lidové kapely, lid.
hudební nástroje, lidový dvojhlas, kánon

7. ročník hlasová hygiena
tanec ve 2/4 a 3/4 taktu, taktování
hudební tradice

8. ročník vývoj světové nonartificiální hudby
moderní hudební nástroje

9. ročník vývoj české nonartificiální hudby
prezentace  oblíbených interpretů a skupin

Výtvarná výchova
1. ročník Malba

Další výtvarné techniky
2. ročník malba - rozvoj smyslové citlivosti, základní a

doplňkové barvy, barvy studené a teplé
kombinace barev
tvary, linie v prostoru, jejich umístění v ploše

3. ročník malba - rozvoj smyslové citlivosti
tvary, linie v prostoru, jejich umístění v ploše -
rozvíjení smyslové citlivosti
plastické vyjádření, rozvíjení smyslů - hmat
další výtvarné techniky

6. ročník ilustrace
portrét
malba
vyjádření děje
textilní tvorba
plošné a prostorové vyjádření
výtvarné vyjádření představy
práce s přírodninami, prostorové objekty

7. ročník ilustrace
kresba lidského těla
plošné a prostorové vyjadřování
malba
práce s přírodninami
textilní tvorba
vyjádření děje
výtvarné vyjádření představy

8. ročník portrét
design
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malba
práce s přírodninami
výtvarné vyjádření představy
plošné a prostorové vyjadřování

9. ročník ilustrace
malba lidského těla
plošné a prostorové vyjadřování
výtvarné vyjádření představy
práce s přírodninami
vyjádření děje

Výchova ke zdraví
6. ročník - výživa a zdraví

- auto-destruktivní závislosti
- manipulativní reklama a informace

Pracovní činnosti
1. ročník lidové zvyky, tradice a řemesla
4. ročník Vlastnosti materiálu

Stavebnice
5. ročník Vlastnosti materiálu

Stavebnice
6. ročník - práce s technickými materiály
7. ročník - příprava pokrmů

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Matematika

Informační a komunikační technologie

Přírodověda

Výchova k občanství

Fyzika

Hudební výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Informatika

Pokrytí v projektu

Divadlo

Projekt Vánoční a Velikonoční tradice

Matematická olympiáda

Pythagoriáda

Slánka

Bobřík informatiky

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Anglický jazyk
1. ročník jazykové struktury a gramatika

Český jazyk a literatura
2. ročník čteni - próza, poezie, lidová slovesnoast
4. ročník slovní zásoba a tvoření slov

Anglický jazyk
Činnosti o dovolené

Český jazyk a literatura
5. ročník naslouchání

zážitkové čtení a naslouchání

Anglický jazyk
- jednoduchá sdělení

Český jazyk a literatura
6. ročník popis

Anglický jazyk
- základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
7. ročník charakteristika

Anglický jazyk
 základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
8. ročník charakteristika
9. ročník mluvené projevy

výklad
vývoj literatury
mediální výchova

Anglický jazyk
 tematické okruhy

Další cizí jazyk NJ
7. ročník slovní zásoba

tematické okruhy
8. ročník slovní zásoba

tematické okruhy
9. ročník zvuková a grafická podoba jazyka

tematické okruhy

Informační a komunikační technologie
6. ročník Vyhledávání informací na internetu

Matematika
8. ročník kruh kružnice, válec

Poznávání lidí
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mocniny s přirozeným mocnitelem

Prvouka
1. ročník Jsem školák
2. ročník věci a činnosti kolem nás

Dějepis
6. ročník starověké orientální státy

Výchova k občanství
naše obec
naše vlast

7. ročník - lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly
mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v
nouzi, potřební lidé ve společnosti
- vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti

8. ročník - vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání,
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i
druhých lidí, systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování
druhých lidí
- osobní rozvoj - životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny,
sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a
osobní kázně při seberozvoji

Vlastivěda
4. ročník naše vlast

region obce

Chemie
8. ročník chemické reakce

Přírodopis
6. ročník Praktické poznávání přírody

Obecná biologie a genetika
8. ročník Biologie člověka

Obecná genetika

Hudební výchova
4. ročník rytmizace, melodizace a stylizace, hudební

improvizace
orientace v prostoru

Výtvarná výchova
6. ročník portrét
7. ročník kresba lidského těla
8. ročník portrét
9. ročník malba lidského těla

Výchova ke zdraví
- vztahy ve dvojici
- dětství, puberta, dospívání
- sexuální dospívání a reprodukční zdraví

Tělesná výchova
4. ročník zdravotně zaměřené činnosti

rytmické a kondiční formy

Pracovní činnosti
Jednoduché tradice a řemasla

5. ročník Jednoduché tradice a řemasla

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Informační a komunikační technologie

Přírodověda

Vlastivěda

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Zeměpis

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

null

Sportovní výchova

Pokrytí v projektu

Za starý papír nový

Mácha známý a neznámý

Projekt Vánoční a Velikonoční tradice

Slánka

Bobřík informatiky

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník čteni - próza, poezie, lidová slovesnoast

dramatizace
3. ročník  poslech literárních textů
4. ročník zvuková stránka jazyka

základní literární pojmy
5. ročník čtení

naslouchání

Anglický jazyk
- jednoduchá sdělení

Český jazyk a literatura
6. ročník jazyk a jeho útvary

pravopis
člověk ve společnosti
reklama

Anglický jazyk
- jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
- základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
7. ročník setkání s poezií

Mezilidské vztahy
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Anglický jazyk
 jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
 základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
8. ročník literárně výchovné aktivity
9. ročník pravopis

jazykový projev
mluvené projevy
literárně výchovné aktivity
mediální výchova

Anglický jazyk
 jednoduchá sdělení

Další cizí jazyk NJ
7. ročník slovní zásoba

tematické okruhy
8. ročník slovní zásoba
9. ročník tematické okruhy

Matematika
6. ročník základní pravidla rýsování

Prvouka
1. ročník Jsem školák

Moje rodina
2. ročník jsem školák

vedení školy, uč. sbor
společenské chování, etiketa
rodinné oslavy, zapojení členů rodiny do chodu
domácnosti
zdravý životní styl, strava, hygiena, protidrogová
prevence

Dějepis
8. ročník 1. světová válka
9. ročník 2. světová válka

Výchova k občanství
6. ročník naše škola

naše obec
náš region, kraj

7. ročník - lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly
mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v
nouzi, potřební lidé ve společnosti
- vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
- zásady lidského soužití - morálka a mravnost,
svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování;
dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí
- lidská práva - základní lidská práva, práva
dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a
práv dětí v dokumentech; poškozování lidských
práv, šikana, diskriminace
- majetek, vlastnictví - formy vlastnictví; hmotné
a duševní vlastnictví, jejich ochrana;
hospodaření s penězi, majetkem a různými

formami vlastnictví
8. ročník - podobnost a odlišnost lidí - projevy chování,

rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
vrozené předpoklady, osobní potenciál
- vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání,
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i
druhých lidí, systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování
druhých lidí
- osobní rozvoj - životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny,
sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a
osobní kázně při seberozvoji

9. ročník - právo v každodenním životě - význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; styk s úřady
- státní správa a samospráva - orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- principy tržního hospodářství - nabídka,
poptávka, trh; podstata fungování trhu;
nejčastější právní formy podnikání

Vlastivěda
4. ročník domov

škola
region obce

Fyzika
6. ročník - síla a gravitační síla

Hudební výchova
1. ročník Vokální činnost
2. ročník lidové písně
3. ročník pěvecký a mluvený projev

lidové písně
umělé písně

4. ročník  pěvecký a mluvní projev
dvojhlas a vícehlas
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace
vyjádření hudby pohybem
orientace v prostoru

6. ročník -lidová píseň, umělá píseň, lidové kapely, lid.
hudební nástroje, lidový dvojhlas, kánon

9. ročník vývoj české nonartificiální hudby

Výtvarná výchova
4. ročník svét přírody a člověka
5. ročník setkání se skutečností
6. ročník portrét
7. ročník kresba lidského těla

práce s přírodninami
8. ročník práce s přírodninami
9. ročník práce s přírodninami

Výchova ke zdraví
- vztahy ve dvojici
- dětství, puberta, dospívání

Tělesná výchova
4. ročník pohybové hry

rytmické a kondiční formy
základy sportovních her

5. ročník význam pohybu pro zdraví

Pracovní činnosti
4. ročník Jednoduché tradice a řemasla

Pěstitelské práce
5. ročník Jednoduché tradice a řemasla

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Matematika

Dějepis

Výchova k občanství

Zeměpis

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

null

Sportovní výchova

Pokrytí v projektu

Za starý papír nový

Rodina

Divadlo

Projekt Vánoční a Velikonoční tradice

Slánka

Bobřík informatiky

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník čteni - próza, poezie, lidová slovesnoast

dramatizace
hlásky - samohlásky a souhlásky - tvrdé, měkké,
obojetné
slova - tvoření vět, párové souhlásky
věty - tvoření, druhy, interpunkce
vyjadřovací schopnosti - rozvoj slovní zásoby

3. ročník  mluvený projev

Anglický jazyk
zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické
znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Český jazyk a literatura
4. ročník mluvený projev

zvuková stránka jazyka
základní literární pojmy

Anglický jazyk
Činnosti o dovolené

Český jazyk a literatura
5. ročník  slovní zásoba a tvoření slov

tvarosloví

Anglický jazyk
- jednoduchá sdělení

Český jazyk a literatura
6. ročník jazyk a jeho útvary

člověk ve společnosti
jak se učíme

Komunikace

hlavní literární žánry
reklama

Anglický jazyk
- jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
- základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky
- slovní zásoba a tvoření slov

7. ročník  jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
 základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
9. ročník mluvené projevy

mediální výchova

Anglický jazyk
 jednoduchá sdělení
 základní vztahy
 tematické okruhy

Další cizí jazyk NJ
7. ročník zvuková a grafická podoba jazyka

slovní zásoba
tematické okruhy

8. ročník zvuková a grafická podoba jazyka
slovní zásoba
tematické okruhy

9. ročník zvuková a grafická podoba jazyka
tematické okruhy

Informační a komunikační technologie
4. ročník Vyhledávání informací a komunikace

Matematika
6. ročník opakování aritmetiky a geometrie

Informační a komunikační technologie
Vyhledávání informací na internetu
Přijímání a odesílání e-mailových zpráv

Matematika
8. ročník výrazy
9. ročník tělesa

Prvouka
1. ročník Jsem školák
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Moje rodina
2. ročník jsem školák

vedení školy, uč. sbor
společenské chování, etiketa
rodinné oslavy, zapojení členů rodiny do chodu
domácnosti

Výchova k občanství
6. ročník naše škola

naše obec
7. ročník - lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly

mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v
nouzi, potřební lidé ve společnosti
- vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
- zásady lidského soužití - morálka a mravnost,
svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování;
dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí
- lidská práva - základní lidská práva, práva
dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a
práv dětí v dokumentech; poškozování lidských
práv, šikana, diskriminace

8. ročník - podobnost a odlišnost lidí - projevy chování,
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
vrozené předpoklady, osobní potenciál
- vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání,
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i
druhých lidí, systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování
druhých lidí
- osobní rozvoj - životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny,
sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a
osobní kázně při seberozvoji

9. ročník - právo v každodenním životě - význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; styk s úřady
- státní správa a samospráva - orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- výroba, obchod, služby - jejich funkce a
návaznost
- principy tržního hospodářství - nabídka,
poptávka, trh; podstata fungování trhu;
nejčastější právní formy podnikání

Vlastivěda
4. ročník domov

škola

Fyzika
6. ročník - měření délky pevného tělesa

- měření hmotnosti tělesa
- měření objemu tělesa
- hustota
- měření teploty tělesa
- měření času

Zeměpis
Sunce a sluneční soustava

Hudební výchova
4. ročník dvojhlas a vícehlas

tóny
6. ročník -lidová píseň, umělá píseň, lidové kapely, lid.

hudební nástroje, lidový dvojhlas, kánon
Výtvarná výchova

1. ročník Komunikace v rámci skupin

Výchova ke zdraví
6. ročník - tělesná a duševní hygiena

- auto-destruktivní závislosti
9. ročník - vztahy ve dvojici

- bezpečné způsoby chování; zdravotní

preventivní a lékařská péče; odpovědné chování
v situacích úrazu a život ohrožujících stavů
- skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneužívání
- celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci

Tělesná výchova
4. ročník příprava organizmu

Pracovní činnosti
Pracovní pomůcky a nástroje
Jednoduché tradice a řemasla
Stavebnice

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Matematika

Informační a komunikační technologie

Přírodověda

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika

Hudební výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

null

Informatika

Sportovní výchova

Pokrytí v projektu

Za starý papír nový

Rodina

Divadlo

Mácha známý a neznámý

Projekt Vánoční a Velikonoční tradice

Čtvero ročních období

Slánka

Bobřík informatiky

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník dramatizace
5. ročník písemný projev

Anglický jazyk
7. ročník slovní zásoba a tvoření slov

Kooperace a kompetice
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

9. ročník  základní vztahy

Další cizí jazyk NJ
7. ročník mluvnice - základní gramatické struktury a typy

vět
Matematika

3. ročník Nadstandartní aplikační úlohy a problémy
7. ročník opakování učiva 6. ročníku
9. ročník opakování mnohočlenů a rovnic

Prvouka
1. ročník Jsem školák

Dějepis
9. ročník meziválečné období

Výchova k občanství
6. ročník naše škola

naše obec
naše vlast

7. ročník - zásady lidského soužití - morálka a mravnost,
svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování;
dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí

8. ročník - evropská integrace - podstata, význam,
výhody; Evropská unie a ČR
- mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická
a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její
výhody; významné mezinárodní organizace (RE,
NATO, OSN aj.)

9. ročník - právo v každodenním životě - význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; styk s úřady
- výroba, obchod, služby - jejich funkce a
návaznost
- principy tržního hospodářství - nabídka,
poptávka, trh; podstata fungování trhu;
nejčastější právní formy podnikání
- hospodaření státu, daně

Fyzika
6. ročník - měření hmotnosti tělesa

- měření objemu tělesa
- hustota
- měření teploty tělesa

Hudební výchova
-lidová píseň, umělá píseň, lidové kapely, lid.
hudební nástroje, lidový dvojhlas, kánon

Výtvarná výchova
1. ročník Komunikace v rámci skupin
7. ročník plošné a prostorové vyjadřování

Výchova ke zdraví
6. ročník - výživa a zdraví

- auto-destruktivní závislosti
- manipulativní reklama a informace

9. ročník - vztahy ve dvojici

Pracovní činnosti
1. ročník pravidla stolování
7. ročník - příprava pokrmů

Pokryto předmětem

Další cizí jazyk NJ

Matematika

Přírodověda

Dějepis

Výchova k občanství

Hudební výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

null

Sportovní výchova

Pokrytí v projektu

Rodina

Mácha známý a neznámý

Projekt Vánoční a Velikonoční tradice

Slánka

Bobřík informatiky

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník dělení slov na slabiky, bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně
3. ročník  tvarosloví

skladba
 pravopis
tvořivé činnosti s literárním textem

Anglický jazyk
zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické
znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas , povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání,
nákupy, bydliště, dopravní prostředky,
kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata

Český jazyk a literatura
4. ročník tvarosloví
5. ročník mluvený projev

písemný projev
pravopis

6. ročník skladba
jak se učíme
literární pojmy
reklama

Anglický jazyk
- jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
- základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
7. ročník skladba

Anglický jazyk
 jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na

Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Anglický jazyk
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
 základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
8. ročník skladba

práce s odbornými texty
9. ročník tvarosloví

skladba
mediální výchova

Další cizí jazyk NJ
7. ročník mluvnice - základní gramatické struktury a typy

vět
8. ročník mluvnice - základní gramatické struktury a typy

vět
9. ročník mluvnice - základní gramatické struktury a typy

vět
Matematika

1. ročník sčítání do 20 s přechodem desítky - rozšiřující
učivo
psaní, porovnávání čísel
řešení a tvoření slovních úloh

2. ročník odčítá do 20 s přechodem desítky
sčítá a odčítá do 100
čte, zapisuje, porovnává čísla do 100, zobrazí
číslo na číselné ose
řeší a tvoří slovní úlohy
násobení a dělení

3. ročník Číslo a početní operace

Informační a komunikační technologie
4. ročník Práce se soubory

Základy práce ve Windows
Vyhledávání informací a komunikace
Práce v jednoduchém grafickém editoru

Matematika
6. ročník opakování aritmetiky a geometrie

Informační a komunikační technologie
práce se soubory

Matematika
7. ročník čtyřúhelníky a hranoly

poměr, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka
8. ročník druhá mocnia a odmocnina

výrazy
lineární rovnice

9. ročník rozšiřující učivo: lomené výrazy
soustavy rovnic
funkce, podobnost, Rozšiř. učivo -goniometrické
funkce
tělesa
opakování mnohočlenů a rovnic

Prvouka
1. ročník Jsem školák

Dopravní výchova

Výchova k občanství
6. ročník naše škola

naše obec
náš region, kraj
naše vlast

7. ročník - lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly
mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v
nouzi, potřební lidé ve společnosti
- vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
- peníze - funkce a podoby peněz, formy placení;
rozpočet rodiny

8. ročník - mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická
a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její
výhody; významné mezinárodní organizace (RE,
NATO, OSN aj.)
- globalizace - projevy, klady a zápory;
významné globální problémy, způsoby jejich
řešení

9. ročník - protiprávní jednání - druhy a postihy
protiprávního jednání, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu,
porušování práv k duševnímu vlastnictví
- právo v každodenním životě - význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; styk s úřady
- státní správa a samospráva - orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- výroba, obchod, služby - jejich funkce a
návaznost
- principy tržního hospodářství - nabídka,
poptávka, trh; podstata fungování trhu;
nejčastější právní formy podnikání
- hospodaření státu, daně

Vlastivěda
4. ročník škola

obec, město, místní krajina
mapy

Fyzika
6. ročník - látka a těleso

Chemie
8. ročník chemické děje

Přírodopis
6. ročník Praktické poznávání přírody
8. ročník Biologie člověka

Obecná genetika

Hudební výchova
4. ročník  intonace, vokální improvizace

 grafický záznam vokální hudby
 záznam instrumentální melodie

6. ročník -základní hud. pojmy – notová osnova, nota,
stupnice, tónina, interval, akord, předznamenání
-hudební výrazové prostředky – melodie, rytmus,
harmonie, dynamika, tempo

7. ročník základní huidební pojmy-stupnice dur a moll,
notový záznam

8. ročník orientace v notovém záznamu
9. ročník orientace v notovém zápisu

Výtvarná výchova
6. ročník plošné a prostorové vyjádření

Výchova ke zdraví
- výživa a zdraví
- režim dne
- auto-destruktivní závislosti
- manipulativní reklama a informace
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Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

- ochrana při mimořádných situacích
9. ročník - sexuální dospívání a reprodukční zdraví

- ochrana před přenosnými i nepřenosnými
chorobami, chronickým onemocněním a úrazy
- skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneužívání
- podpora zdraví a její formy
- podpora zdraví v komunitě

Pracovní činnosti
1. ročník jednoduché pracovní postupy a operace
2. ročník jednoduché pracovní postupy a operace

stavebnicové sestavování modelů
práce s návodem

3. ročník Práce s drobným materiálem
Konstrukční činnosti

4. ročník Vlastnosti materiálu
Jednoduché pracovní operace a postupy
Stavebnice

5. ročník Vlastnosti materiálu
Jednoduché pracovní operace a postupy
Stavebnice
Příprava pokrmů

6. ročník - práce s technickými materiály

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Matematika

Informační a komunikační technologie

Přírodověda

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika

Zeměpis

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

null

Pokrytí v projektu

Za starý papír nový

Rodina

Mácha známý a neznámý

Matematická olympiáda

Klokan

Pythagoriáda

Slánka

Bobřík informatiky

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník čteni - próza, poezie, lidová slovesnoast
4. ročník mluvený projev

základní literární pojmy
5. ročník  tvořivé činnosti s literárním textem
6. ročník literárně výchovné aktivity

reklama
7. ročník charakteristika

literárně výchovné aktivity

Anglický jazyk
 základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
8. ročník charakteristika

úvaha
literárně výchovné aktivity

9. ročník úvaha
práce s textem
literárně výchovné aktivity
mediální výchova

Matematika
8. ročník statistika
9. ročník základy finanční matematiky

Prvouka
1. ročník Jsem školák

Moje rodina
2. ročník jsem školák

zdravý životní styl, strava, hygiena, protidrogová
prevence

Výchova k občanství
7. ročník - lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly

mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v
nouzi, potřební lidé ve společnosti
- vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
- zásady lidského soužití - morálka a mravnost,
svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování;
dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí
- lidská práva - základní lidská práva, práva
dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a
práv dětí v dokumentech; poškozování lidských
práv, šikana, diskriminace

8. ročník - podobnost a odlišnost lidí - projevy chování,
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
vrozené předpoklady, osobní potenciál
- vnitřní svět člověka - vnímání, prožívání,
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i
druhých lidí, systém osobních hodnot,
sebehodnocení; stereotypy v posuzování
druhých lidí
- globalizace - projevy, klady a zápory;
významné globální problémy, způsoby jejich
řešení

Hodnoty, postoje, praktická etika
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Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
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2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

9. ročník - právní řád české republiky - význam a funkce
právního řádu, orgány právní ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis,
publikování právních předpisů
- principy demokracie - znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam;
význam a formy voleb do zastupitelstev
- hospodaření státu, daně

Vlastivěda
5. ročník současnost a minulost

Fyzika
7. ročník - pohyb těles

Výchova ke zdraví
6. ročník - auto-destruktivní závislosti

- manipulativní reklama a informace
9. ročník - vztahy ve dvojici

- bezpečné chování
- celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci
- podpora zdraví a její formy
- podpora zdraví v komunitě

Pracovní činnosti
4. ročník Pracovní pomůcky a nástroje

Příprava pokrmů

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Informační a komunikační technologie

Vlastivěda

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Sportovní výchova

Pokrytí v projektu

Rodina

Mácha známý a neznámý

Projekt Vánoční a Velikonoční tradice

Matematická olympiáda

Slánka

Bobřík informatiky

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
1. ročník čtení
4. ročník zvuková stránka jazyka
5. ročník  tvořivé činnosti s literárním textem
6. ročník zpráva, oznámení
7. ročník úřední písemnosti
8. ročník proslov

Další cizí jazyk NJ
slovní zásoba
tematické okruhy

Prvouka
1. ročník Jsem školák

Moje rodina
2. ročník jsem školák

společenské chování, etiketa
3. ročník naše vlast – domov, krajina, národ, základy

státního zřízení a politického systému ČR, státní
správa a samospráva, státní symboly, armáda
ČR

Výchova k občanství
6. ročník naše škola

naše obec

Vlastivěda
4. ročník domov

škola
obec, město, místní krajina

Chemie
9. ročník chemie a společnost

Výtvarná výchova
1. ročník Malba

Linie
2. ročník malba - rozvoj smyslové citlivosti, základní a

doplňkové barvy, barvy studené a teplé
3. ročník malba - rozvoj smyslové citlivosti

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Přírodověda

Dějepis

Výchova k občanství

Výtvarná výchova

null

Pokrytí v projektu

Za starý papír nový

Slánka

Příběhy bezpráví

Občanská společnost a škola

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
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Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník čtení
6. ročník člověk ve společnosti

zpráva, oznámení
7. ročník úřední písemnosti
8. ročník proslov
9. ročník jazykový projev

Anglický jazyk
 jednoduchá sdělení

Matematika
základy finanční matematiky

Prvouka
1. ročník Práce a volný čas
3. ročník naše vlast – domov, krajina, národ, základy

státního zřízení a politického systému ČR, státní
správa a samospráva, státní symboly, armáda
ČR

Dějepis
8. ročník doba osvícenská

dějiny od konce 18. stol. do revoluce 1848
revoluce 1848
porevoluční Evropa

9. ročník vývoj po 2. světové válce, vznik bipolárního
světa
rozdělený svět

Výchova k občanství
6. ročník naše obec

naše vlast
9. ročník - právní základy státu - znaky státu, typy a formy

státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky
státní moci, jejich orgány a instituce
- principy demokracie - znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam;
význam a formy voleb do zastupitelstev
- protiprávní jednání - druhy a postihy
protiprávního jednání, trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním provozu,
porušování práv k duševnímu vlastnictví
- státní správa a samospráva - orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly
- výroba, obchod, služby - jejich funkce a
návaznost
- principy tržního hospodářství - nabídka,
poptávka, trh; podstata fungování trhu;
nejčastější právní formy podnikání
- hospodaření státu, daně

Vlastivěda
4. ročník domov

škola
obec, město, místní krajina

Hudební výchova
3. ročník hymna ČR

Pokryto předmětem

Informační a komunikační technologie

Dějepis

Výchova k občanství

Pokrytí v projektu

Slánka

Příběhy bezpráví

Občan, občanská společnost a stát

Integrace do výuky

Dějepis
6. ročník starověké orientální státy

starověké Řecko
starověký Řím

7. ročník raný novověk
8. ročník dějiny od konce 18. stol. do revoluce 1848

revoluce 1848
porevoluční Evropa

9. ročník meziválečné období
vývoj po 2. světové válce, vznik bipolárního
světa
rozdělený svět

Výchova k občanství
6. ročník naše obec

náš region, kraj
naše vlast

8. ročník - mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická
a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její
výhody; významné mezinárodní organizace (RE,
NATO, OSN aj.)

9. ročník - právní základy státu - znaky státu, typy a formy
státu; státní občanství ČR; Ústava ČR; složky
státní moci, jejich orgány a instituce
- principy demokracie - znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam;
význam a formy voleb do zastupitelstev
- právo v každodenním životě - význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; styk s úřady
- státní správa a samospráva - orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly

Vlastivěda
4. ročník obec, město, místní krajina
5. ročník současnost a minulost

Pokryto předmětem

Dějepis

Výchova k občanství

Zeměpis

Pokrytí v projektu

Slánka

Příběhy bezpráví

Formy participace občanů v politickém
životě

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
7. ročník z hlubin času

Dějepis
6. ročník starověké Řecko

starověký Řím
8. ročník dějiny od konce 18. stol. do revoluce 1848
9. ročník meziválečné období

Výchova k občanství
6. ročník naše obec

Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
SMILE verze 3.2.0 40



ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

9. ročník - principy demokracie - znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam;
význam a formy voleb do zastupitelstev
- státní správa a samospráva - orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly

Vlastivěda
4. ročník obec, město, místní krajina

Pokryto předmětem

Dějepis

Výchova k občanství

Zeměpis

Pokrytí v projektu

Slánka

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Anglický jazyk
2. ročník slovní zásoba

Český jazyk a literatura
4. ročník zvuková stránka jazyka
5. ročník tvarosloví
7. ročník setkávání se světem

Anglický jazyk
 jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
 základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
9. ročník výklad

vývoj literatury

Anglický jazyk
slovní zásoba a tvoření slov

Další cizí jazyk NJ
8. ročník slovní zásoba

tematické okruhy

Evropa a svět nás zajímá

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

9. ročník slovní zásoba
tematické okruhy

Informační a komunikační technologie
4. ročník Vyhledávání informací a komunikace

Dějepis
6. ročník pravěk
7. ročník raný středověk

vrcholný a pozdní středověk
raný novověk

8. ročník doba osvícenská
revoluce 1848
porevoluční Evropa
1. světová válka

9. ročník 2. světová válka
vývoj po 2. světové válce, vznik bipolárního
světa
rozdělený svět

Výchova k občanství
8. ročník - mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická

a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její
výhody; významné mezinárodní organizace (RE,
NATO, OSN aj.)

Vlastivěda
5. ročník  základní globální problémy

Přírodopis
6. ročník Obecná biologie a genetika
9. ročník Biologie člověka

Základy ekologie

Zeměpis
6. ročník Sunce a sluneční soustava

Určování zeměpisné polohy
Výškopis, polohopis
Světové strany
Stavba Země
Dno oceánu
Oceány a světadíly
Atmosféra

7. ročník Světadíly a oceány
Afrika
Střední Afrika
USA

Hudební výchova
6. ročník -česká národní opera (Mysliveček, Smetana,

Dvořák)
8. ročník vývoj světové nonartificiální hudby

Výtvarná výchova
1. ročník Malba

Linie
2. ročník malba - rozvoj smyslové citlivosti, základní a

doplňkové barvy, barvy studené a teplé
3. ročník malba - rozvoj smyslové citlivosti

tvary, linie v prostoru, jejich umístění v ploše -
rozvíjení smyslové citlivosti

6. ročník dějiny umění
7. ročník dějiny umění
8. ročník dějiny umění
9. ročník dějiny umění

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Informační a komunikační technologie

Přírodověda
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Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Zeměpis

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

null

Pokrytí v projektu

Divadlo

Projekt Vánoční a Velikonoční tradice

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Anglický jazyk
1. ročník řečové dovednosti

mluvení

Český jazyk a literatura
2. ročník čteni - próza, poezie, lidová slovesnoast

kniha - autor, ilustrace

Anglický jazyk
komunikační situace
jazykové struktury a gramatika

3. ročník mluvnice – základní gramatické struktury a typy
vět základy (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

5. ročník - jednoduchá sdělení
6. ročník - základní vztahy – existenciální (Kdo?…),

prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
7. ročník z hlubin času

setkávání se světem

Anglický jazyk
 jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
 základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Objevujeme Evropu a svět

Český jazyk a literatura
8. ročník hlavní vývojová období národní a světové

literatury
9. ročník výklad

vývoj literatury

Anglický jazyk
 základní vztahy
 tematické okruhy

Další cizí jazyk NJ
7. ročník slovní zásoba

tematické okruhy
mluvnice - základní gramatické struktury a typy
vět

Informační a komunikační technologie
6. ročník Vyhledávání informací na internetu

Dějepis
pravěk
starověké orientální státy

7. ročník raný středověk
vrcholný a pozdní středověk
raný novověk

8. ročník porevoluční Evropa

Výchova k občanství
- globalizace - projevy, klady a zápory;
významné globální problémy, způsoby jejich
řešení

Vlastivěda
4. ročník mapy
5. ročník mapy

Přírodopis
9. ročník Biologie člověka

Základy ekologie

Zeměpis
6. ročník Globus a mapa

Rovnoběžky a poledníky
Určování zeměpisné polohy
Výškopis, polohopis
Světové strany
Stavba Země
Dno oceánu
Oceány a světadíly
Atmosféra

7. ročník Světadíly a oceány
Afrika
Střední Afrika
USA
Mexiko

Hudební výchova
8. ročník vývoj světové artificiální hudby

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Přírodověda

Dějepis

Výchova k občanství

Zeměpis

Hudební výchova
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Tělesná výchova

null

Přírodopis

Pokrytí v projektu

Divadlo

Klokan

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
4. ročník základní literární pojmy
7. ročník setkávání se světem
8. ročník obecné výklady o jazyce

Prvouka
1. ročník Práce a volný čas
3. ročník škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí

školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a
situace
naše vlast – domov, krajina, národ, základy
státního zřízení a politického systému ČR, státní
správa a samospráva, státní symboly, armáda
ČR
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU,
cestování

Dějepis
6. ročník starověké Řecko

starověký Řím
7. ročník raný středověk

vrcholný a pozdní středověk
raný novověk

8. ročník revoluce 1848
porevoluční Evropa

9. ročník meziválečné období

Výchova k občanství
8. ročník - evropská integrace - podstata, význam,

výhody; Evropská unie a ČR
Zeměpis

7. ročník Mexiko

Hudební výchova
1. ročník Instrumentální a poslechová činnost
2. ročník hudba vokální, instrumentální

hudební skladatelé
7. ročník hudební styly a žánry

hudební tradice

Výtvarná výchova
8. ročník ilustrace

Pokryto předmětem

Další cizí jazyk NJ

Vlastivěda

Dějepis

Výchova k občanství

Zeměpis

Tělesná výchova

null

Jsme Evropané

Informatika

Pokrytí v projektu

Rodina

Divadlo

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Anglický jazyk
1. ročník řečové dovednosti
2. ročník reálie

Český jazyk a literatura
5. ročník  zvuková stránka jazyka
6. ročník jazyk a jeho útvary
7. ročník setkávání se světem
8. ročník obecné výklady o jazyce

hlavní vývojová období národní a světové
literatury

9. ročník vývoj literatury

Anglický jazyk
 tematické okruhy

Informační a komunikační technologie
6. ročník Vyhledávání informací na internetu

Prvouka
1. ročník Moje rodina

Práce a volný čas
3. ročník Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU,

cestování
Dějepis

6. ročník starověké orientální státy
8. ročník doba osvícenská

Výchova k občanství
6. ročník náš region, kraj

naše vlast
kulturní život

7. ročník - vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
- zásady lidského soužití - morálka a mravnost,
svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování;
dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí
- lidská práva - základní lidská práva, práva
dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a
práv dětí v dokumentech; poškozování lidských
práv, šikana, diskriminace

8. ročník - podobnost a odlišnost lidí - projevy chování,
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
vrozené předpoklady, osobní potenciál

Vlastivěda
5. ročník regiony ČR

Kulturní diference

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Evropa

Zeměpis
7. ročník Afrika

Hudební výchova
2. ročník hudební skladatelé
3. ročník hra na hudební nástroje

hudba vokální, instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj

Výtvarná výchova
tvary, linie v prostoru, jejich umístění v ploše -
rozvíjení smyslové citlivosti

7. ročník dějiny umění
9. ročník dějiny umění

Výchova ke zdraví
6. ročník - výživa a zdraví

Pracovní činnosti
2. ročník lidové zvyky, tradice a řemesla

základní vybavení kuchyně
pravidla správného stolování

3. ročník Příprava pokrmu
7. ročník - příprava pokrmů

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Vlastivěda

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Zeměpis

Hudební výchova

Výchova ke zdraví

null

Informatika

Pokrytí v projektu

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Anglický jazyk
1. ročník mluvení

Český jazyk a literatura
2. ročník čteni - próza, poezie, lidová slovesnoast

kniha - autor, ilustrace
dramatizace

Anglický jazyk
komunikační situace
reálie

Český jazyk a literatura
4. ročník skladba

zvuková stránka jazyka

Lidské vztahy

5. ročník naslouchání
skladba
 tvořivé činnosti s literárním textem

6. ročník hlavní literární žánry
reklama

8. ročník úvaha
9. ročník mluvené projevy

mediální výchova

Další cizí jazyk NJ
7. ročník tematické okruhy
9. ročník slovní zásoba

tematické okruhy

Matematika
6. ročník opakování aritmetiky a geometrie

základní pravidla rýsování
desetinná čísla a dělitelnost

8. ročník druhá mocnia a odmocnina

Prvouka
1. ročník Jsem školák

Práce a volný čas
2. ročník jsem školák

společenské chování, etiketa
rodinné oslavy, zapojení členů rodiny do chodu
domácnosti

3. ročník škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí
školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a
situace

Dějepis
8. ročník 1. světová válka

Výchova k občanství
6. ročník naše škola

náš region, kraj
kulturní život

7. ročník - lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly
mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v
nouzi, potřební lidé ve společnosti
- vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
- zásady lidského soužití - morálka a mravnost,
svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování;
dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí
- lidská práva - základní lidská práva, práva
dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a
práv dětí v dokumentech; poškozování lidských
práv, šikana, diskriminace

8. ročník - podobnost a odlišnost lidí - projevy chování,
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
vrozené předpoklady, osobní potenciál

9. ročník - právní řád české republiky - význam a funkce
právního řádu, orgány právní ochrany občanů,
soustava soudů; právní norma, předpis,
publikování právních předpisů
- právo v každodenním životě - význam právních
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající; styk s úřady

Vlastivěda
4. ročník škola

naše vlast

Chemie
9. ročník chemie a společnost

Přírodopis
8. ročník Obecná genetika
9. ročník Biologie člověka

Základy ekologie
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Zeměpis
7. ročník Afrika

Hudební výchova
1. ročník Instrumentální a poslechová činnost
4. ročník orientace v prostoru

Výchova ke zdraví
9. ročník - vztahy ve dvojici

- dětství, puberta, dospívání
- sexuální dospívání a reprodukční zdraví
- podpora zdraví v komunitě

Tělesná výchova
4. ročník zdravotně zaměřené činnosti

základy sportovních her
5. ročník význam pohybu pro zdraví

Pracovní činnosti
4. ročník Příprava pokrmů
5. ročník Příprava pokrmů

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Matematika

Informační a komunikační technologie

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

null

Sportovní výchova

Přírodopis

Pokrytí v projektu

Za starý papír nový

Rodina

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník čteni - próza, poezie, lidová slovesnoast

Anglický jazyk
slovní zásoba

Český jazyk a literatura
3. ročník  zvuková stránka jazyka
5. ročník písemný projev

základní literární pojmy

Etnický původ

6. ročník jazyk a jeho útvary

Anglický jazyk
- jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
- základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)

Český jazyk a literatura
7. ročník charakteristika

Prvouka
1. ročník Moje rodina
2. ročník lidské tělo
3. ročník škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí

školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a
situace
naše vlast – domov, krajina, národ, základy
státního zřízení a politického systému ČR, státní
správa a samospráva, státní symboly, armáda
ČR

Dějepis
6. ročník pravěk
7. ročník raný středověk
9. ročník 2. světová válka

Výchova k občanství
6. ročník kulturní život
7. ročník - vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,

mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti

8. ročník - globalizace - projevy, klady a zápory;
významné globální problémy, způsoby jejich
řešení

Vlastivěda
4. ročník naše vlast

region obce

Přírodopis
8. ročník Obecná genetika
9. ročník Biologie člověka

Základy ekologie

Zeměpis
7. ročník Afrika

Hudební výchova
1. ročník Instrumentální a poslechová činnost
2. ročník hudební rytmus 2/4 a 3/4 taktu

hudební styly
3. ročník hudební rytmus 2/4 a 3/4 taktu

hra na hudební nástroje
hudební výrazové prostředky, hudební prvky -
melodie, rytmus

8. ročník vývoj světové artificiální hudby
vývoj světové nonartificiální hudby

Tělesná výchova
4. ročník turistika a pobyt v přírodě

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

null

Pokrytí v projektu

Příběhy bezpráví

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník čteni - próza, poezie, lidová slovesnoast

Anglický jazyk
jazykové struktury a gramatika

3. ročník zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické
znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat
základní slovní zásobu v komunikačních
situacích probíraných tematických okruhů a umí
ji používat v komunikačních situacích, práce se
slovníkem
tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný
čas , povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání,
nákupy, bydliště, dopravní prostředky,
kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata
mluvnice – základní gramatické struktury a typy
vět základy (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Český jazyk a literatura
5. ročník písemný projev

základní literární pojmy
6. ročník jazyk a jeho útvary

literární pojmy

Anglický jazyk
- jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
7. ročník setkávání se světem
9. ročník mediální výchova

Prvouka
1. ročník Moje rodina
2. ročník rodinné oslavy, zapojení členů rodiny do chodu

domácnosti
3. ročník naše vlast – domov, krajina, národ, základy

státního zřízení a politického systému ČR, státní
správa a samospráva, státní symboly, armáda
ČR

Dějepis
6. ročník starověké orientální státy

Multikulturalita

7. ročník raný středověk
8. ročník porevoluční Evropa
9. ročník rozdělený svět

Výchova k občanství
6. ročník kulturní život
7. ročník - vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,

mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti

8. ročník - evropská integrace - podstata, význam,
výhody; Evropská unie a ČR
- globalizace - projevy, klady a zápory;
významné globální problémy, způsoby jejich
řešení

Vlastivěda
4. ročník naše vlast
5. ročník Evropa

Hudební výchova
2. ročník hudba vokální, instrumentální

hudební nástroje
hudební styly
hudební skladatelé

4. ročník rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace

7. ročník hudební styly a žánry
9. ročník vývoj české artificiální hudby

Výtvarná výchova
6. ročník dějiny umění
8. ročník dějiny umění

Tělesná výchova
4. ročník turistika a pobyt v přírodě

Pracovní činnosti
1. ročník lidové zvyky, tradice a řemesla
4. ročník Příprava pokrmů
5. ročník Jednoduché tradice a řemasla

Příprava pokrmů

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Přírodověda

Dějepis

Výchova k občanství

Hudební výchova

Výchova ke zdraví

null

Pokrytí v projektu

Divadlo

Příběhy bezpráví
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník základní literární pojmy
6. ročník literární pojmy
8. ročník úvaha

Dějepis
7. ročník raný středověk
8. ročník dějiny od konce 18. stol. do revoluce 1848

porevoluční Evropa
9. ročník meziválečné období

vývoj po 2. světové válce, vznik bipolárního
světa

Výchova k občanství
6. ročník kulturní život
7. ročník - lidská setkání - přirozené a sociální rozdíly

mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v
nouzi, potřební lidé ve společnosti
- vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
- zásady lidského soužití - morálka a mravnost,
svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování;
dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí
- lidská práva - základní lidská práva, práva
dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a
práv dětí v dokumentech; poškozování lidských
práv, šikana, diskriminace

8. ročník - evropská integrace - podstata, význam,
výhody; Evropská unie a ČR
- mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická
a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její
výhody; významné mezinárodní organizace (RE,
NATO, OSN aj.)
- globalizace - projevy, klady a zápory;
významné globální problémy, způsoby jejich
řešení

Hudební výchova
4. ročník rytmizace, melodizace a stylizace, hudební

improvizace
Tělesná výchova

základy sportovních her

Pokryto předmětem

Anglický jazyk

Další cizí jazyk NJ

Dějepis

Výchova k občanství

Výchova ke zdraví

Pokrytí v projektu

Příběhy bezpráví

Princip sociálního smíru a solidarity

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Prvouka
2. ročník příroda

živočichové domácí a volně žijící
3. ročník Rozmanitost přírody

Živá příroda,životní podmínky
Neživá příroda

Vlastivěda
4. ročník obec, město, místní krajina

okolní krajina, místní oblast regionu
5. ročník Evropa

Chemie
9. ročník chemie a společnost

Přírodopis
6. ročník Biologie živočichů

Biologie rostlin
Biologie hub

7. ročník Biologie živočichů
Biologie rostlin

8. ročník Biologie člověka

Zeměpis
6. ročník Biosféra

Pracovní činnosti
4. ročník Pěstitelské práce
5. ročník Pěstitelské práce

Pokryto předmětem

Informační a komunikační technologie

Přírodověda

Fyzika

Přírodopis

Zeměpis

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti

Pokrytí v projektu

Čtvero ročních období

Ekosystémy

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník  slovní zásoba a tvoření slov

Anglický jazyk
9. ročník slovní zásoba a tvoření slov

Matematika
7. ročník celá čísla, racionální čísla

procenta, úroky

Prvouka
1. ročník Příroda

Správná výživa
2. ročník příroda

Základní podmínky života
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

živočichové domácí a volně žijící
3. ročník Rozmanitost přírody

Živá příroda,životní podmínky

Vlastivěda
4. ročník okolní krajina, místní oblast regionu

orientace v čase
5. ročník orientace v čase

 základní globální problémy

Chemie
8. ročník úvod do chemie
9. ročník organické sloučeniny

chemie a společnost

Přírodopis
6. ročník Biologie rostlin

Biologie hub
7. ročník Biologie živočichů

Biologie rostlin
8. ročník Biologie člověka
9. ročník Neživá příroda

Základy ekologie

Zeměpis
6. ročník Vesmír a hvězdy

Biosféra

Hudební výchova
2. ročník hudba vokální, instrumentální

hudební nástroje
3. ročník hra na hudební nástroje

hudba vokální, instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj

Výtvarná výchova
6. ročník práce s přírodninami, prostorové objekty

Výchova ke zdraví
9. ročník - dětství, puberta, dospívání

Tělesná výchova
4. ročník význam pohybu pro zdraví

Pracovní činnosti
2. ročník pěstování rostlin ze semen

pokojové rostliny
3. ročník Pěstitelské práce
4. ročník Pěstitelské práce
5. ročník Pěstitelské práce

Pokryto předmětem

Informační a komunikační technologie

Přírodověda

Vlastivěda

Přírodopis

Zeměpis

Pokrytí v projektu

Čtvero ročních období

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník písemný projev
6. ročník literárně výchovné aktivity

Prvouka
2. ročník životní prostředí, čistota, ukládání odpadu
3. ročník naše vlast – domov, krajina, národ, základy

státního zřízení a politického systému ČR, státní
správa a samospráva, státní symboly, armáda
ČR
Rozmanitost přírody
Živá příroda,životní podmínky

Dějepis
9. ročník rozdělený svět

Výchova k občanství
8. ročník - globalizace - projevy, klady a zápory;

významné globální problémy, způsoby jejich
řešení

Vlastivěda
4. ročník okolní krajina, místní oblast regionu

orientace v čase
5. ročník orientace v čase

Fyzika
7. ročník - pohyb těles

Chemie
8. ročník směsi

anorganické sloučeniny
9. ročník organické sloučeniny

chemie a společnost

Přírodopis
6. ročník Biologie rostlin
7. ročník Biologie živočichů

Biologie rostlin
8. ročník Biologie člověka
9. ročník Základy ekologie

Zeměpis
6. ročník Biosféra

Výtvarná výchova
7. ročník vyjádření děje

Výchova ke zdraví
6. ročník - výživa a zdraví

- auto-destruktivní závislosti

Tělesná výchova
4. ročník příprava organizmu

turistika a pobyt v přírodě

Pracovní činnosti
Příprava pokrmů

Pokryto předmětem

Přírodověda

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika

Přírodopis

Zeměpis

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Výchova ke zdraví

Pracovní činnosti

Pokrytí v projektu

Za starý papír nový

Čtvero ročních období

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník čteni - próza, poezie, lidová slovesnoast
4. ročník mluvený projev

slovní zásoba a tvoření slov
skladba

5. ročník skladba
6. ročník popis

Anglický jazyk
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
7. ročník popis
8. ročník líčení
9. ročník popis

Prvouka
1. ročník Příroda
2. ročník příroda

živočichové domácí a volně žijící
životní prostředí, čistota, ukládání odpadu

3. ročník Rozmanitost přírody
Živá příroda,životní podmínky

Dějepis
7. ročník raný novověk

Výchova k občanství
6. ročník náš region, kraj

naše vlast
7. ročník - majetek, vlastnictví - formy vlastnictví; hmotné

a duševní vlastnictví, jejich ochrana;
hospodaření s penězi, majetkem a různými
formami vlastnictví

8. ročník - mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická
a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její
výhody; významné mezinárodní organizace (RE,
NATO, OSN aj.)
- globalizace - projevy, klady a zápory;
významné globální problémy, způsoby jejich
řešení

Vlastivěda
4. ročník okolní krajina, místní oblast regionu
5. ročník regiony ČR

 základní globální problémy

Fyzika
7. ročník - přímočaré šíření světla

Chemie
8. ročník úvod do chemie

chemické reakce

Vztah člověka k prostředí

9. ročník organické sloučeniny
chemie a společnost

Přírodopis
6. ročník Biologie živočichů

Biologie rostlin
Biologie hub

7. ročník Biologie živočichů
Biologie rostlin

9. ročník Neživá příroda
Základy ekologie

Zeměpis
6. ročník Biosféra

Výtvarná výchova
práce s přírodninami, prostorové objekty

8. ročník vyjádření děje

Výchova ke zdraví
6. ročník - výživa a zdraví

- auto-destruktivní závislosti
- manipulativní reklama a informace
- ochrana při mimořádných situacích

Tělesná výchova
- význam pohybu pro zdraví

Pracovní činnosti
4. ročník Pěstitelské práce
5. ročník Pěstitelské práce
6. ročník - práce s technickými materiály

Pokryto předmětem

Český jazyk a literatura

Matematika

Informační a komunikační technologie

Přírodověda

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Zeměpis

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Informatika

Sportovní výchova

Pokrytí v projektu

Za starý papír nový

Čtvero ročních období
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník čteni - próza, poezie, lidová slovesnoast
3. ročník čtení
5. ročník čtení
6. ročník zpráva, oznámení

reklama

Anglický jazyk
8. ročník - jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na

oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky
slovní zásoba a tvoření slov

Český jazyk a literatura
9. ročník informační slohové postupy

mediální výchova

Informační a komunikační technologie
4. ročník Vyhledávání informací a komunikace
6. ročník Vyhledávání informací na internetu

Zpracování dat

Matematika
9. ročník základy finanční matematiky

Prvouka
3. ročník naše vlast – domov, krajina, národ, základy

státního zřízení a politického systému ČR, státní
správa a samospráva, státní symboly, armáda
ČR

Dějepis
6. ročník úvod do učiva dějepisu
9. ročník 2. světová válka

rozdělený svět

Výchova k občanství
8. ročník - globalizace - projevy, klady a zápory;

významné globální problémy, způsoby jejich
řešení

Přírodopis
9. ročník Základy ekologie

Výchova ke zdraví
6. ročník - tělesná a duševní hygiena

Pokryto předmětem

Matematika

Informační a komunikační technologie

Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Výchova k občanství

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Informatika

Pokrytí v projektu

Klokan

Bobřík informatiky

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
3. ročník  poslech literárních textů
5. ročník zážitkové čtení a naslouchání
6. ročník zvuková stránka jazyka

reklama
9. ročník mediální výchova

Informační a komunikační technologie
6. ročník Zpracování dat

Výchova k občanství
8. ročník - globalizace - projevy, klady a zápory;

významné globální problémy, způsoby jejich
řešení

Přírodopis
9. ročník Základy ekologie

Výchova ke zdraví
6. ročník - manipulativní reklama a informace

Pokryto předmětem

Informační a komunikační technologie

Výchova k občanství

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Pokrytí v projektu

Bobřík informatiky

Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
6. ročník tvarosloví

skladba
reklama

Anglický jazyk
- gramatické struktury a typy vět, lexikální princip
pravopisu slov

7. ročník gramatické struktury a typy vět, lexikální princip
pravopisu slov

8. ročník - jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na
oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení,
představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba,
žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc,
službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání,
společenský program

Stavba mediálních sdělení
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

2.2 Začlenění průřezových témat
Charakteristika ŠVP

- základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
gramatické struktury a typy vět, lexikální princip
pravopisu slov

Český jazyk a literatura
9. ročník informační slohové postupy

mediální výchova

Anglický jazyk
gramatické struktury a typy vět, lexikální princip
pravopisu slov

Informační a komunikační technologie
4. ročník Základní funkce textového editoru

Výtvarná výchova
6. ročník počítačová grafika

Výchova ke zdraví
- manipulativní reklama a informace

Pokryto předmětem

Výchova k občanství

Výchova ke zdraví

Informatika

Pokrytí v projektu

Bobřík informatiky

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník kniha - autor, ilustrace
5. ročník zážitkové čtení a naslouchání
6. ročník zpráva, oznámení

reklama

Anglický jazyk
- gramatické struktury a typy vět, lexikální princip
pravopisu slov

7. ročník gramatické struktury a typy vět, lexikální princip
pravopisu slov

Český jazyk a literatura
9. ročník mediální výchova

Anglický jazyk
 tematické okruhy

Matematika
základy finanční matematiky

Výchova k občanství
6. ročník kulturní život

Hudební výchova
1. ročník hudebně pohybová činnost
2. ročník pohybové vyjádření hudby
3. ročník hudební styly

Pracovní činnosti
1. ročník lidové zvyky, tradice a řemesla

Pokryto předmětem

Výchova k občanství

Výchova ke zdraví

Pokrytí v projektu

Bobřík informatiky

Vnímání autora mediálních sdělení

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník čteni - próza, poezie, lidová slovesnoast
3. ročník  zvuková stránka jazyka
6. ročník zpráva, oznámení

reklama
9. ročník informační slohové postupy

mediální výchova

Matematika
základy finanční matematiky

Výchova k občanství
6. ročník kulturní život
7. ročník - vztahy mezi lidmi - osobní a neosobní vztahy,

mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských
vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti

Hudební výchova
1. ročník hudebně pohybová činnost
2. ročník pohybové vyjádření hudby
3. ročník hudební styly

Výchova ke zdraví
6. ročník - manipulativní reklama a informace

Pokryto předmětem

Dějepis

Výchova k občanství

Přírodopis

Výchova ke zdraví

Pokrytí v projektu

Bobřík informatiky

Fungování a vliv médií ve společnosti

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
5. ročník mluvený projev
6. ročník zpráva, oznámení

reklama

Anglický jazyk
- slovní zásoba a tvoření slov
- gramatické struktury a typy vět, lexikální princip
pravopisu slov

Český jazyk a literatura
7. ročník obohacování slovní zásoby

setkávání se světem

Anglický jazyk
gramatické struktury a typy vět, lexikální princip
pravopisu slov

8. ročník gramatické struktury a typy vět, lexikální princip
pravopisu slov

Český jazyk a literatura
9. ročník informační slohové postupy

mediální výchova

Anglický jazyk
gramatické struktury a typy vět, lexikální princip
pravopisu slov

Informační a komunikační technologie
4. ročník Práce v jednoduchém grafickém editoru

Tvorba mediálního sdělení
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Základní funkce textového editoru

Výchova k občanství
6. ročník naše škola

naše obec
8. ročník - mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická

a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její
výhody; významné mezinárodní organizace (RE,
NATO, OSN aj.)

9. ročník - principy demokracie - znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam;
význam a formy voleb do zastupitelstev
- státní správa a samospráva - orgány a instituce
státní správy a samosprávy, jejich úkoly

Výtvarná výchova
6. ročník počítačová grafika

Výchova ke zdraví
- auto-destruktivní závislosti
- manipulativní reklama a informace

Pokryto předmětem

Přírodověda

Výchova k občanství

Přírodopis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Pokrytí v projektu

Projekt Vánoční a Velikonoční tradice

Bobřík informatiky

Integrace do výuky

Český jazyk a literatura
2. ročník dramatizace
5. ročník naslouchání

 slovní zásoba a tvoření slov
skladba
pravopis

6. ročník reklama

Anglický jazyk
- základní vztahy – existenciální (Kdo?…),
prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní
(Kolik?…)
- tematické okruhy – domov, rodina, bydlení,
škola, volný čas a zájmová činnost, osobní
dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví,
stravování, město, oblékání, nákupy, příroda,
počasí, člověk a společnost, cestování,
sociokulturní prostředí příslušných jazykových
oblastí a České republiky

Český jazyk a literatura
8. ročník tvarosloví
9. ročník mediální výchova

Anglický jazyk
slovní zásoba a tvoření slov

Matematika
6. ročník základní pravidla rýsování

Práce v realizačním týmu

úhel a jeho velikost

Informační a komunikační technologie
Zpracování dat

Matematika
7. ročník zlomky

Výchova k občanství
6. ročník naše škola

naše obec
8. ročník - mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická

a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její
výhody; významné mezinárodní organizace (RE,
NATO, OSN aj.)

9. ročník - principy demokracie - znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
pluralismus, sociální dialog a jejich význam;
význam a formy voleb do zastupitelstev

Chemie
8. ročník směsi

částicové složení látek a chemické prvky
anorganické sloučeniny

9. ročník organické sloučeniny
chemie a společnost

Přírodopis
Základy ekologie

Hudební výchova
4. ročník  pěvecký a mluvní projev

hra na hudební nástroje

Výtvarná výchova
6. ročník malba

počítačová grafika

Výchova ke zdraví
- výživa a zdraví
- auto-destruktivní závislosti
- manipulativní reklama a informace

Pokryto předmětem

Matematika

Informační a komunikační technologie

Přírodověda

Výchova k občanství

Fyzika

Přírodopis

Hudební výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

null

Informatika

Pokrytí v projektu

Mácha známý a neznámý

Projekt Vánoční a Velikonoční tradice

Bobřík informatiky
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3 Charakteristika školy
Název školy Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

Adresa Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, 294 21

ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016Název ŠVP

1.9.2016Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

Identifikační údaje školy

Škola sdružuje:

součásti školy IZO kapacita

1. Základní škola 102 326 631 800

2. Školní družina 113 600 496 90

3. Školní klub 113 600 780 350

4. Školní jídelna 150 007 809 550

Základní škola, Tyršova 20, 294 21 Bělá pod Bezdězem (1. – 3. ročník)

Školní družina, Jenečská 185, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky, Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová,

Bělá pod Bezdězem – Jezová 1501, jazyková příprava cizinců

Základní škola Bělá pod Bezdězem je úplnou základní školou, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou

zřizovanou městem Bělá pod Bezdězem. Součástmi tohoto zařízení je základní škola, školní družina, školní klub

a školní jídelna, odloučenými pracovišti jsou školní družina v Jenečské ulici, školní pracoviště v Tyršově ulici

a pracoviště školy v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová. Je jedinou školou poskytující základní vzdělání

v téměř pětitisícovém městě v severozápadní části okresu Mladá Boleslav. Docházejí do ní žáci z vlastního města

a dojíždějí z okrajových městských částí Na Výsluní, Nádraží, Vrchbělé, Šubrtova, Hlínoviště, Březinky

a Bezdědic. Dále dojíždějí žáci z obcí, které patří do spádové oblasti školy, a to z Březovic, Čisté, Plužné

a jednotlivci z jiných obcí, např. z Bakova nad Jizerou, Bezdězu, Dolní Krupé, Mladé Boleslavi, Mnichova

Hradiště a Ralska - Kuřívod. Do bělské školy docházejí též žáci, jejichž rodiče mají trvalé bydliště mimo výše

uvedené obce, neboť na území Bělé pod Bezdězem provozují podnikatelskou činnost, jsou zde zaměstnáni nebo

v obci pobývají u příbuzných. Žáků s trvalým pobytem mimo Bělou pod Bezdězem je kolem 25 % všech žáků

školy.

Od roku 1991 školu navštěvují též děti účastníků azylového řízení a děti cizinců, kteří jsou umístěni v Zařízení

pro zajištění cizinců Bělá – Jezová, které je vzdáleno asi 3 kilometry od Bělé pod Bezdězem. Jejich počet během

roku kolísá dle počtu osob zajištěných orgány Policie ČR.

Škola je sice školou městskou, ale vyznačuje se i řadou skutečností, které jsou typické spíše pro školy venkovské.

Při stanovení režimu školy je nutno dbát na možnosti dojíždějících žáků. Autobusovou dopravu do školy využívá

téměř 50 % celkového stavu žactva. S ohledem na tuto skutečnost a návaznost dopravních spojů je stanoven

počátek vyučování na 7:50.

Podmínky školy

Prostorové a materiální vybavení

Výchovná a vzdělávací činnost je zajišťována ve čtyřech objektech:

- Máchova ulice 1110: ředitelství školy, 4. - 9. ročník, školní kuchyň a jídelna

- Tyršova ulice 20: 1. - 3. ročník

- Jenečská ulice 185: školní družina, výdejna školní jídelny

- Pobytové středisko Bělá - Jezová 1501: třída pro žáky – cizince, kteří podléhají režimu zákona č. 326/1999 Sb.

Máchova 1110

Pavilónová školní budova s železobetonovým skeletem byla vystavěna v letech 1975-1976, v roce 2000 a 2001

byla část původního přízemního objektu B přistavěna. Areál školy je položen ve středu Severního sídliště, na jihu

přiléhá k Máchově ulici, na severu k ulici Elišky Krásnohorské. Pozemek má nepravidelný tvar s mírným

sklonem k severovýchodu. Celková plocha pozemku využívaného školou činí 19 057,5 m2. S ohledem na tvar

pozemku a oslunění byla stavba školy situována v západní části pozemku.

Nástup do areálu je z Máchovy ulice, od níž je budova oddělena zeleným pásem a nízkou zelenou clonou. Hlavní
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vchod je umístěn mezi pavilón víceúčelového sálu a úsek stravování a byt technického pracovníka. Pod tímto

bytem se nacházejí skladové prostory. Z vestibulu lze vstoupit do víceúčelového sálu, v podstatě jediného většího

místa pro shromáždění občanů ve městě. V současné době slouží jednak jako video centrum a centrum

audiovizuální techniky ve škole, jako kulturní sál pro klubová vystoupení a vystoupení divadel malých forem,

dále jako koncertní sál (je zde umístěno klavírní křídlo), jako loutková scéna dětského loutkářského souboru,

který ve škole působí několik let. V sále se konají schůze spolků a politických stran a pod., je využíván i ke

školícím účelům různých zájemců, v období voleb pak jako volební místnost. Kapacita sálu je 120 osob.

V sousedství sálu se nachází školní jídelna s okamžitou kapacitou 100 stravovaných osob, kapacita školní

kuchyně je 550 jídel pro žáky (celkově pak 700 obědů denně). Stravovací úsek je umístěn v západní části

objektu. Zde se nachází výrobní část s varnou, která je zařízena technologií z roku 2001 (většinou plynové

spotřebiče, dva konvektomaty), kancelář vedoucí jídelny, šatny a sociální zázemí personálu, výdejna pro cizí

strávníky a sklady. V suterénu pod výrobní částí jsou umístěny sklady, některá pracoviště pro přípravu surovin,

chladírny, plynová kotelna a zařízení pro ohřev teplé vody. Přístup pro zásobování kuchyně je na rampě z boku

budovy, kudy též přicházejí v určenou dobu cizí strávníci k odběru jídla. Ve školní jídelně je zaveden systém

automatického zpracování agendy, bezstravenkový způsob odběru stravy pomocí čipů, počítačové zpracování

skladových položek, vyúčtování stravování na účet strávníka a evidence strávníků.

Uvedené množství obědů není školou využíváno, takže je umožněn odběr stravy pro důchodce za plnou cenu

oběda. Tato možnost si však vyžádala zavedení doplňkové činnosti. Asi 100 obědů je každodenně odváženo

pracovníky Technických služeb města Bělé pod Bezdězem do školní družiny, kde je pouze výdejna stravy pro

děti docházející do družiny. Každý vyučovací den jsou připravovány dva druhy obědů.

Z vestibulu se prochází úsekem šaten. Celkem dvanáct boxů z pletiva je umístěno ve střední části široké chodby.

Žáci přicházejí z vestibulu v přímém směru do části chodby (tzv. špinavé), přes šatny pak do chodby čisté

k pavilonu s učebnami. Jiná skupina žáků v přímé chodbě odbočí vpravo a prosklenou chodbou přichází k šatnám

v poschodí. V tomto poschodí je umístěno pět kmenových učeben, tři kabinety, dvě počítačové učebny připojené

na internet (v obou učebnách je dohromady pro žáky 21 stanic), sborovna (třipočítače pro učitele, kopírka),

místnost uklízeček, úklidová komora, tři skladové místnosti, dívčí a chlapecké záchody a záchody pro učitele.

Tato část byla zbudována jako nástavba na původní přízemní objekt v letech 2000-2001.

Hlavní pavilon s učebnami je třípodlažní trakt. V přízemí se nacházejí čtyři kmenové učebny, sklad učebnic

a archiv, sklad CO, příruční sklad, pracovna s interaktivní tabulí a čtyřmi počítači připojenými na internet

a chemická laboratoř. Hlavním či únikovým schodištěm se žáci přesunují do poschodí, kde je umístěna odborná

pracovna fyziky, cvičná kuchyň a čtyři kmenové učebny. V posledním poschodí se nacházejí odborné pracovny

přírodopisu, výtvarné výchovy a hudební výchovy a tři kmenové učebny. K tomuto bloku učeben patří i dvanáct

kabinetů. Kmenové třídy jsou vybaveny nábytkem pro 30 žáků ve dvou výškových provedeních, kapacita

odborných pracoven je též 30 žáků, kapacita cvičné kuchyně je 20 žáků.

K hlavní budově přiléhá úsek, kde je umístěno ředitelství školy - kancelář ředitele, kancelář zástupců ředitele

školy, kancelář hospodářky školy a kancelář sekretářky ředitele školy. Spojovací chodbou je umožněn vstup do

úseku odborných dílen. Jsou zde umístěny dílna dřevovýroby, keramická dílna s hrnčířským kruhem, dílna

technického pracovníka, sklad, kabinet, bezbariérové sociální zařízení a další sklad. Dále je v této části situován

depozitář pro loutkové divadlo a místnost s keramickouvypalovací pecí. Zásobování je umožněno z rampy

a hospodářské komunikace. Kapacita dílny pro keramiku je 20 žáků, dílny pro dřevovýrobu má kapacitu 18 žáků.

K bloku učeben přiléhá z druhé strany tělocvična s hrací plochou 13x24 metrů, nářaďovna, sprchy, šatny, kabinet

tělesné výchovy a místnost pro potřeby kroužku stolního tenisu a TTC Bělá pod Bezdězem.

Před učebnovým blokem se nachází betonová přestávková plocha. Východ na tuto plochu je jednak z vestibulu

před ředitelnou, jednak z chodby u tělocvičny. V areálu školy se dále nachází zahradní domek o dvou

místnostech a sociálním zázemím. V tomto objektu je vyučováno pěstitelství. Kapacita zařízení je 16 žáků.

K tělovýchovným zařízením v areálu školy patří sprinterská škvárová dráha v délce 80 metrů, rozběhová dráha

a doskočiště pro skok daleký, asfaltové hřiště na košíkovou, hřiště s umělým povrchem na házenou a další sporty,

antukové hřiště na volejbal a travnaté plochy pro relaxaci žáků. V západní části objektu naproti školní kuchyni je

vybudována garáž pro drobnou mechanizaci, kterou obsluhuje technický pracovník. Součástí vybavení školy jsou

i úklidové komory.

K objektu patří též trafostanice, neboť škola byla do roku 1999 vytápěna akumulačními kamny. V roce 1999 byla

škola plynofikována, topný systém byl změněn tak, že objekt je rozčleněn do tří částí (K1: učebnový blok

a kanceláře,K2: kuchyň, jídelna a klub, K3: tělocvična) a každá z nich je vytápěna samostatnou plynovou

kotelnou (kotle firmy Buderus). Kapacita školní budovy v Máchově ulici je cca 600 žáků.

Tyršova 20

Třípodlažní budova stará více než sto let je umístěna při hlavní silnici ve směru Mladá Boleslav - Česká Lípa. Je

v ní umístěno celkem 12 učeben a odborná pracovna hudební výchovy. V přízemí se nacházejí dvě učebny,

tělocvična, šatny, kancelář, zázemí pro uklízečky, dílna a byt. V prvním poschodí je umístěno pět tříd a odborná
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pracovna hudební výchovy, v druhém poschodí tříd pět. Součástí vybavení je i pět kabinetů.

Budova je vytápěna samostatnou automatizovanou plynovou kotelnou osazenou dvěma kotli Viadrus. Na začátku

devadesátých let prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí, proto splňuje základní požadavky hygienické

a bezpečnostní. Kapacita tříd je 25-30 žáků, takže škola může pojmout až 380 žáků.

K areálu školy patří pozemek, který byl upraven jako víceúčelové sportoviště určené pro žáky mladšího školního

věku.

Jenečská 185

V této budově bývalých jeslí je umístěna školní družina. V rámci možností byla adaptována pro provoz dětí 1. -

3. ročníku.

Budova je dřevěná, rozdělená ve tři větší a množství malých místností. Vyhovuje potřebám kladeným na relaxaci

dětí nižšího školního věku. V objektu je zřízena výdejna stravy. Hotová jídla jsou převážena z vývařovny školní

jídelny v Máchově ulici 1110 vozidlem a pracovníky Technických služeb města Bělá pod Bezdězem. Objekt je

vytápěn vlastní kotelnou na tuhá paliva. Součástí areálu je i poměrně rozlehlá zahrada. Pozemek, na kterém se

nachází budova družiny, je ve vlastnictví České provincie řádu sv. Augustina. Kapacita družiny je 90 dětí.

Technické vybavení školy

Vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty je na velmi dobré úrovni. Ve spolupráci se zřizovatelem jsou

vytvořeny podmínky pro jejich další obnovu a doplnění.

Škola disponuje kopírovacími zařízeními, počítačovou sítí rozvedenou do některých tříd, sborovny, kabinetů

a kanceláří. Výpočetní technikou jsou zařízeny i třídy 1. stupně. Ve většině tříd lze využít základní prezentační

techniku (televize, videorekordéry), učitelům jsou dále k dispozici dataprojektory a zpětné projektory.

Byla ukončena obnova žákovského nábytku. Učebny pro 1. - 5. ročník jsou vybaveny výškově stavitelným

nábytkem, učebny 2. stupně jsoui vybaveny dvěma velikostmi žákovského nábytku (velikost 5 a 6). Žáci 4. - 9.

ročníku mají k dispozici osobní uzamykatelné skříňky pro uložení svých školních potřeb a pomůcek.

Hygienické vybavení

Materiálně technické vybavení školních budov odpovídá současným hygienickým předpisům. Na pěti místech

školy jsou umístěny sprchy, které jsou k dispozici žákům i učitelům. Na toaletách je zajištěn rozvod teplé vody,

dávkovače mýdla a jednorázové papírové ručníky. Každoročně je tato oblast péče o žáky o zaměstnance školy

zlepšována.

Pedagogický sbor

Počet vyučujících se snižuje v souvislosti s poklesem počtu žáků, ustálit by se měl na počtu 26 až 27 osob.

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogického sboru dlouhodobě převyšuje 90 %. Ve škole pracuje zkušená

výchovná poradkyně a škola využívá i pomoci psychologů PPP a SPC. Několik pedagogů rozšířilo svou

odbornost o způsobilost k odstraňování SPU a SPCH, vyučována je i logopedická náprava, ve škole pracuje

asistent pedagoga pro žáka s těžkým fyzickým zdravotním postižením. Ve škole působí metodik prevence

nežádoucích jevů a koordinátor EVVO. Tyto funkce jsou zabezpečeny pedagogy 2. stupně. Provoz školní

družiny zabezpečují tři vychovatelky, provoz školního klubu zajišťují učitelé školy a několik externích

spolupracovníků.

Struktura žáků

Vedle žáků z Bělé pod Bezdězem školu navštěvují žáci ze spádových obcí, a také z dalších okolních obcí

Březovic, Čisté a Plužné a jednotlivci z jiných obcí, např. z Bakova nad Jizerou, Bezdězu, Dolní Krupé, Mladé

Boleslavi, Mnichova Hradiště a Ralska - Kuřívod. Dojíždějící žáci tvoří čtvrtinu z celkového počtu. Do bělské

školy docházejí též žáci, jejichž rodiče mají trvalé bydliště mimo výše uvedené obce, neboť na území Bělé pod

Bezdězem provozují podnikatelskou činnost, jsou zde zaměstnáni nebo v obci pobývají u příbuzných. Škola

zabezpečuje také vzdělávání dětí účastníků řízení o poskytnutí azylu, azylantů, dětí cizinců ze Zařízení pro

zajištění cizinců Bělá – Jezová, které je vzdáleno asi 3 kilometry od Bělé pod Bezdězem a ostatních cizinců.

Jejich počet kolísá v jednotlivých měsících i rocích.

Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu.

V jednotlivých ročnících se žáci vzdělávají zpravidla ve dvou paralelních třídách. V dlouhodobém výhledu školy

se předpokládá počet standardních tříd 18, při celkovém počtu žáků mezi 430 - 450. S ohledem na vzdělávání

dětí z Azylového zařízení SUZ MV ČR Bělá – Jezová je jejich celkový počet v průběhu školního roku dopředu

neodhadnutelný.Žáci jsou do první třídy zařezováni podle abecedy. Škola však přihlíží k přání rodičů, respektuje

jejich přání pro ustálenost třídního kolektivu při přechodu žáků z MŠ, pokud to organizační podmínky školy
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Charakteristika školy

dovolí. V případě přijetí žáka v průběhu vzdělávání, je žák zařazen do ročníku s ohedem na jeho bydliště - do

třídy se spolužákem z jeho okolí, jinak do méně početné třídy v ročníku. 

Žáků s trvalým pobytem mimo Bělou pod Bezdězem je kolem 25 % všech žáků školy.

Projekty školy

Den prevence (celá škola)

Bezpečně po celý rok (4. - 9. ročník)

Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování (6. - 7. ročník)

Hrajeme si a spíme ve škole (4. - 9. ročník)

Adaptační kurz (6. ročník, event. i jiné ročníky)

Den Země (celá škola)

Za starý papír nový (celá škola)

České tradice - Advent, Mikuláš, Vánoce, Masopust, Velikonoce, Čarodějnice (celá škola)

Faber (4. - 9. ročník)

Planeta Země 3000 (6 . -9. ročník)

Mezinárodní spolupráce

Snahou vedení školy i učitelů cizích jazyků je zprostředkovat žákům co nejvíce kontaktů s jinojazyčným

prostředím, zajistit v přijatelné formě a za co nejmenších finančních níkladů výměnné zájezdy a možnost

komunikace v cizím jazyce pro co největší počet žáků. Dlohodobé kontakty jsou navázány s těmito školami:

Oberstufenschule Mosnang, kanton Saint Gallen ve Švýcarsku

Albert-Einstein-Schule Gross-Bieberau, země Hesensko v SRN

Vrij Handels-en Technisch instituut Dendermonde, Vlámsko, Belgie

Tyto mezinárodní aktivity jsou realizoévány formou výměnných pobytů žáků naší školy a žáků partnerských škol

v rodinách. Součástí výměnných akcí je zpracovávání projektů dle jazykových schopností žáků.

Mezinárodní spolupráce se týká vyšších ročníků žáků 2. stupně.

Školní klub

Aktivity školního klubu zabezpečují pro velkou část našich žáků volnočasové mimoškolní aktivity v oblastech

sportovní, výtvarné, hudební, dramatické, práce na počítači, taneční, jazykové. Jeho kapacita je 350 žáků a je

každoročně naplněna.

Spolupráce s rodiči jinými subjekty

Úroveň spolupráce školy s rodiči by měla být ovlivněna faktem, že rodiče školu pro své dítě zvolili na základě

vlastního výběru. Tato spolupráce bude realizována prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin,

zasedání školské rady a zastoupením rodičů ve Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Bělá pod Bezdězem.

Důležitou roli by měly sehrávat konzultace rodičů s výchovnou poradkyní a psychologem.

Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Mladá

Boleslav, speciálním pedagogickým centrem, odborem sociálních věcí, ZUŠ a dalšími spolkovými organizacemi

města.

Zvláště důležitá je spolupráce s městským úřadem jako zřizovatelem školy – tvorba rozpočtu, plánování strategie

rozvoje školy, dlouhodobé projekty, společenské a kulturní aktivity.
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Učební plán

4 Učební plán
Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, 294 21Škola

Název ŠVP ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016

Platnost 1.9.2016 Délka studia v letech: 9

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Forma vzdělávání -

Učební plán ročníkový
1. stupeň
Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Český jazyk a literatura 8 9 8 8 8 41

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11

Matematika 4 5 5 5 5 24

Informační a komunikační technologie - - - 1 0 1

Prvouka 2 2 3 - - 7

Přírodověda - - - 1 2 3

Vlastivěda - - - 2 2 4

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

18

2

20

18

4

22

21

3

24

23

3

26

24

2

26

104

14

118
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Učební plán

2. stupeň
Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Český jazyk a literatura 5 5 4 5 19

Anglický jazyk 4 3 3 3 13

volit.př.9 - 2 2 2 6

Matematika 4 5 4 5 18

Informační a komunikační technologie 1 - - - 1

Dějepis 2 2 2 2 8

Výchova k občanství 1 1 1 1 4

Fyzika 2 2 2 2 8

Chemie - - 2 2 4

Přírodopis 2 2 2 2 8

Zeměpis 2 2 2 2 8

Hudební výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 2 2 2 1 7

Výchova ke zdraví 1 0 0 1 2

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Pracovní činnosti 1 1 1 1 4

Celkem základní dotace

Celkem disponibilní dotace

Celkem v ročníku

26

4

30

25

5

30

28

2

30

26

6

32

105

17

122
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Učební plán

Disponibilní dotace

Celková dotace

RVP ŠVP

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazykCizí jazyk

volit.př.9Cizí jazyk

Český jazyk a literaturaČeský jazyk a literatura

52 38 90

11 13 24

0 6 6

41 19 60

Matematika a její aplikace

MatematikaMatematika

24 18 42

24 18 42

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologieInformační a komunikační
technologie

1 1 2

1 1 2

Člověk a jeho svět

PrvoukaČlověk a jeho svět

PřírodovědaČlověk a jeho svět

VlastivědaČlověk a jeho svět

14 0 14

7 0 7

3 0 3

4 0 4

Člověk a společnost

DějepisDějepis

Výchova k občanstvíVýchova k občanství

0 12 12

0 8 8

0 4 4

Člověk a příroda

ChemieChemie

FyzikaFyzika

PřírodopisPřírodopis

ZeměpisZeměpis

0 28 28

0 4 4

0 8 8

0 8 8

0 8 8

Umění a kultura

Hudební výchovaHudební výchova

Výtvarná výchovaVýtvarná výchova

12 11 23

5 4 9

7 7 14

Člověk a zdraví

Tělesná výchovaTělesná výchova

Výchova ke zdravíVýchova ke zdraví

10 10 20

10 8 18

0 2 2

Člověk a svět práce

Pracovní činnostiČlověk a svět práce

5 4 9

5 4 9

14 17 31

Celkový učební plán

104 105 209

7. ročník

Další cizí jazyk NJ 2

Konverzace AJ 2

volit.př.7

Volitelné předměty
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Učební plán

8. ročník

Další cizí jazyk NJ 2

Konverzace AJ 2

volit.př.8

9. ročník

Další cizí jazyk NJ 2

Konverzace AJ 2

volit.př.9

Poznámky k učebnímu plánu

Obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů,

pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových

témat, byl vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný

vzdělávací obor v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.)

Škola popíše všechny odlišnosti vznikající na základě nových (změněných, neobvyklých) názvů

vyučovacích předmětů, na základě přesunů a integrací vzdělávacího obsahu či vytváření nových

předmětů, případně na základě uplatnění jiných forem vzdělávání, než je vyučovací hodina (celoroční

projekty atd.).

Pokud jsou všechny údaje k danému vyučovacímu předmětu z tabulace zřejmé, není nutné k danému

předmětu vytvářet poznámky.

Údaje o vyučovacích předmětech v učebním plánu, v poznámkách k učebnímu plánu a v učebních

osnovách nesmí být v rozporu.

I.stupeň:

Zařazení žíáků do 1. ročníku - jak a podle čeho

Vedle žáků z Bělé pod Bezdězem školu navštěvují žáci ze spádových obcí, a také z dalších okolních obcí

Březovic, Čisté a Plužné a jednotlivci z jiných obcí, např. z Bakova nad Jizerou, Bezdězu, Dolní Krupé, Mladé

Boleslavi, Mnichova Hradiště a Ralska - Kuřívod. Dojíždějící žáci tvoří čtvrtinu z celkového počtu. Do bělské

školy docházejí též žáci, jejichž rodiče mají trvalé bydliště mimo výše uvedené obce, neboť na území Bělé pod

Bezdězem provozují podnikatelskou činnost, jsou zde zaměstnáni nebo v obci pobývají u příbuzných. Škola

zabezpečuje také vzdělávání dětí účastníků řízení o poskytnutí azylu, azylantů, dětí cizinců ze Zařízení pro

zajištění cizinců Bělá – Jezová, které je vzdáleno asi 3 kilometry od Bělé pod Bezdězem a ostatních cizinců.

Jejich počet kolísá v jednotlivých měsících i rocích.

Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu.

V jednotlivých ročnících se žáci vzdělávají zpravidla ve dvou paralelních třídách. V dlouhodobém výhledu školy

se předpokládá počet standardních tříd 18, při celkovém počtu žáků mezi 430 - 450. S ohledem na vzdělávání

dětí z Azylového zařízení SUZ MV ČR Bělá – Jezová je jejich celkový počet v průběhu školního roku dopředu

neodhadnutelný.Žáci jsou do první třídy zařezováni podle abecedy. Škola však přihlíží k přání rodičů, respektuje

jejich přání pro ustálenost třídního kolektivu při přechodu žáků z MŠ, pokud to organizační podmínky školy

dovolí. V případě přijetí žáka v průběhu vzdělávání, je žák zařazen do ročníku s ohledem na jeho bydliště - do

třídy se spolužákem z jeho okolí, jinak do méně početné třídy v ročníku. 

Žáků s trvalým pobytem mimo Bělou pod Bezdězem je kolem 25 % všech žáků školy.

 

V případě předmětu speciálně pedagogické péčev rámci Doporučení ŠPZ zajistí škola z disponibilních hodin.

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně

podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci

podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.

Poznámky k výuce PČ:

1. - 5. ročník v rozsahu 1 hodina týdně v celé třídě

Aj: 1 hod v 1. i 2. třídě, třída = skupina; hodinová dotace je pokryta z dispon. hod, hodinová dotace ČJ je o tuto

1disp.hod v 1. i 2.třídě snížena

ve 3.ročníku se AJ se učí v celé třídě

od 4. ročníku děti ze 2 tříd děleny do tří skupin - podle průměrného prospěchu z 3.ročníku, prostupnost mezi
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Učební plán

skupinami je možná, totéž platí v 5.ročníku

II. stupeň:

 V případě přijetí žáka v průběhu vzdělávání, je žák zařazen do ročníku s ohledem na jeho bydliště - do třídy se

spolužákem z jeho okolí, jinak do méně početné třídy v ročníku.

V případě předmětu speciálně pedagogické péčev rámci Doporučení ŠPZ zajistí škola z disponibilních hodin.

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně

podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci

podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.

Poznámky k výuce PČ:

Na 2. stupni je rozdělen do těchto tematických okruhů: Práce s technickými materiály, Design a konstruování,

Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti,Využití digitálních technologií, Práce s laboratorní

technikou, Příprava pokrmů, Svět práce.

 

6. - 9. ročník - žáci rozděleni do 3 skupin, v průběhu roku každá skupina projde výukou ve třech odděleních,

každé oddělení vede jiný učitel

6.ročník: - Práce s technickými materiály,Pěstitelské práce a chovatelství, Příprava pokrmů

7. ročník: -  Práce s technickými materiály,Design a konstrukce, Příprava pokrmů

8. ročník: -   Provoz a údržba domácnosti,Využití digitálních technologií, Práce s laboratorní technikou

9. ročník: -  Svět práce.

AJ: dělení do tří skupin od 6. ročníku: v 1. týdnu v září rozřazovací testy, které vytváří předmětová komise, po

vyhodnocení testů děti rozděleny do 3 oddělení podle úrovně, prostupnost je možná

Druhý cizí jazyk - vyučuje se němčina, jako volitelný předmět je zařazena koverzace AJ pro žáky, kteří mají

doporučení z PPP nebo jako podpůrné opatření.

 

TV: do 7. roč. celá třída, 2 krát týdně 1 hodina

8. + 9. roč - v ročníku skupina dívky a skup. chlapci.
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Projekty

5 Projekty
Název školy Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

Adresa Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, 294 21

ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016Název ŠVP

1.9.2016Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

Tento projekt realizujeme alespoň jednou ročně, formou týdenní mezitřídní soutěže ve sběru starého papíru, který

žáci sbírají celoročně ve třídách, i v domácnostech.

Učí se třídit odpad, žáci 9. ročníku chodí na exkurzi do sběrného dvora a do čističky odpadních vod v Mladé

Boleslavi.

Zodpovídá koordinátorka EVVO

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Poznávání lidí
• Mezilidské vztahy
• Komunikace
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
• Občanská společnost a škola

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Lidské vztahy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• Vztah člověka k prostředí

Určen pro:5.1 Za starý papír nový 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.5 Divadlo
Projekty

Rozvoj emociálního zdraví dítěte, znalost práv a povinností členů rodiny, podporovat soudržnost rodiny.

Cíl: Znát příbuzenské vztahy, významné rodinné události, společné činnosti, domácí práce. Rozvoj společných

zájmů.

Zodpovídají TU 1. a 2.ročniku

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Mezilidské vztahy
• Komunikace

praktická cvičení

• Kooperace a kompetice
praktická cvičení

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
praktická cvičení

• Hodnoty, postoje, praktická etika
praktická cvičení

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
• Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Lidské vztahy

Určen pro:5.2 Rodina 1. ročník
2. ročník

Memoriál Karla Poláka v sálové kopané, účast okolních škol z Boleslavska i Českolipska.

Zodpovídá učitel TV.

Určen pro:5.3 Vánoční turnaj v sálové kopané 6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Školní turnaje - volejbal, košíková, florbal, futsal - hrají týmy za jednotlivé ročníky - dívky, chlapci

Nad rámec působení školy se žáci zúčastňují turnajů organizovaných školami Mikroregionu Máchův kraj - malá

kopaná - Kravaře, florbal - Dubá, futsal - Bělá pod Bezdězem, ve spolupráci s  AŠSK organizuje škola turnaje ve

stolním tenisu a házené.

Zodpovídá učitel TV

Určen pro:5.4 Školní turnaje 8. ročník
9. ročník
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RVP ZV Základní vzdělávání

5.7 Projekt Vánoční a Velikonoční tradice
Projekty

Návštěva Městského divadla v Mladé Boleslavi pro žáky 6.-9.ročníku

Cíl: seznámit žáky se společenským chováním, pěstovat v nich pozitivní vnímání kulturních a literárních hodnot

Zodpovídá TU a učitelé ČJ

Klub maldého diváka pro žáky 1. - 5. ročníku

Zodpovídá vedoucí vychovatelka ŠD

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Sebepoznání a sebepojetí
• Psychohygiena
• Kreativita
• Mezilidské vztahy
• Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
• Evropa a svět nás zajímá
• Objevujeme Evropu a svět
• Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Multikulturalita

Určen pro:5.5 Divadlo 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Škola se účastní projektu Mácha známý a neznámý v Máchově památníku v Doksech - projekt je zaměřen na

Máchův život a dílo a jeho vztah k Podbezdězí

Zodpovídají učitelé ČJ

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Poznávání lidí
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Práce v realizačním týmu

9. ročník
Jedná se o soutěž pořádanou Základní školou v Doksech, základní informace o básníkovi získávají žáci v 8.

ročníku, 9. ročník je vyhrazen podrobnému studiu života díla Karla Hynka Máchy.

Určen pro:5.6 Mácha známý a neznámý 8. ročník
9. ročník
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ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016
Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9 Matematická olympiáda
Projekty

Projekt je součástí Výtvarných projektů, doplněný drobnými literárními výstupy.

Zodpovídají učitelé VV, HV, ČJ, D

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Sebepoznání a sebepojetí
• Kreativita
• Poznávání lidí
• Mezilidské vztahy
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
• Evropa a svět nás zajímá

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Tvorba mediálního sdělení
• Práce v realizačním týmu

Určen pro:5.7 Projekt Vánoční a Velikonoční tradice 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Projekt metodou vycházky, exkurze, předčítání v Městské knihovně, besedami,...vytváří v dětech představu

života našich předků, lidové zvyky, tradice, pranostiky

Projekt prolíná do všech učebních předmětů

Výstupem jsou výtvarné práce dvou i trojrozměrné, krátké literární útvary - říkanka, básnička, vyprávění,

předvedení těchto výstupů rodičovské veřejnosti, prezentace zdařilých prací ve Zpravodaji města

Zodpovídají TU 1. - 3.ročníku

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání

praktická cvičení

• Komunikace
praktická cvičení

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Ekosystémy

praktická cvičení

• Základní podmínky života
praktická cvičení

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí
praktická cvičení

• Vztah člověka k prostředí
praktická cvičení

Určen pro:5.8 Čtvero ročních období 1. ročník
2. ročník
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Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.9 Matematická olympiáda
Projekty

Matematickou olympiádu pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých matematiků

a fyziků a Matematický ústav Akademie věd České republiky. Soutěž organizuje ústřední komise MO, v krajích

ji řídí krajské komise MO při pobočkách JČMF a v okresech okresní komise MO. Na jednotlivých školách ji

zajišťují pověření učitelé matematiky, také v naší škole je garantem vedoucí předmětové komise matematiky.

Tato soutěž je určena dětem, kteří májí rádi zajímavé matematické úlohy a chtějí si v jejich řešení zasoutěžit. 

Soutěž je dobrovolná a nesouvisí s klasifikací z matematiky.

Do soutěže zařazujeme zájemce z 5. až 9. ročníků. Tedy kategorie Z5, Z6, Z7, Z8, Z9.

Se souhlasem svého učitele matematiky může žák soutěžit i v některé kategorii určené pro vyšší ročník.

Termíny:

školní kolo je obvykle listopad - začátek ledna (pro Z5 + Z9), začátek března (pro Z6 - Z8)

okresní kolo obvykle leden (Z5 + Z9), duben (Z6 - Z8)

krajské kolo pouze pro Z9 - březen

Nezapomenout:

1) včas rozdat dětem zadání, poučit je o způsobu zápisu řešení, termínu odevzdání první trojice úloh, druhé

trojice úloh

2) uspořádat motivační seminář pro řešitele - úlohy z mat.olympiád

3) zařazovat náročnější úlohy do výuky pro nadané žáky . viz Blažena Součková Sbírka úloh pro 5. a 6.třídu,

Matematická cvičení s diferencovaným zadáním pro 6.-9.ročník, apod.

4) povzbuzovat děti v řešení, průběžně rozvíjet matematické madání dětí

ODKAZ NA:

http://www.math.muni.cz/~rvmo/

Cíl projektu:

Prohloubit u žáků se zájmem o matematiku a přírodní vědy jejich logické myšlení, nalézání různých postupů

řešení úloh, realizovat zápis myšlenek a postupů při řešení úloh, používat schematické zápisy řešení,

systematicky analyzovat úloh- nalézat v úloze otázku a podstatné informace  pro vytvoření odpovědi.

Vést žáky k schopnosti časově rozvrhnout práci na úlohách MO, dodržet termíny pro odevzdání řešení.

Vést žáky k pečlivosti a odpovědnosti za jejich práci (nepřijmout polovičaté řešení, odbytý zápis,..., zajistít

nápravu)

Vést žáky k sebekontrole.

Při práci s chybou ukázat žákům a pěstovat u nich nalézání jiných způsobů řešení, experimentování, porovnávání

řešení s řešením známých úloh.

Vést žáky k sebevědomému vystupování při prezentaci svých řešení, při reprezentaci školy v okresním kole MO. 

Zodpovídá vedoucí předmětové komise M.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Seberegulace a sebeorganizace

Při řešení úloh vedeme žáky k analýze problému, jeho matematizaci, vyřešení dostupnými postupy, ale

i experimentováním, ke kontrole správnosti řešení a k interpretaci výsledku vzhledem k zadání úlohy.

Pokud se při řešení vyskytne problém "slepé uličky", spojíme děti do realizačního týmu a formulujeme

jednodušší úlohy.

Podporujeme u žáků sebekontrolu a schopnost organizovat si práci časově, zároveň vedeme žáka, aby se

nepodceňoval ani nepřeceňoval. Dovednost "řešit" předvede svým spolužákům ve skupině.

• Kreativita
Podněcujeme u žáků tvořivost a originalitu zadáváním zajímavých úloh a vedeme žáka k tvorbě zadání

vlystních úloh. Vedeme žáky k vyhledávání rúzných způsobů řešení úloh.

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Vedeme žáky k rozhodnutí, který způsob řešení je : nejúspornější, nejzajímavější, neobvyklý.

V případě problému vedeme žáka k chuti nalézat řešení, nalézt zdroje potřebných informací.

• Hodnoty, postoje, praktická etika
Rozvíjíme u žáků schopnost formulovat otázku a nebát se zeptat nebo požádat o pomoc spolužáky,

učitele.

Vedeme žáky k tomu, aby dokázali pomoc nabídnout a zrealizovat.

Vedeme žáky ke zdvořilosti.

Určen pro:5.9 Matematická olympiáda 5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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Verze: 1., Datum: 1. 9. 2016, Platnost: 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

5.11 Pythagoriáda
Projekty

Mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan je soutěž, která vznikla v Austrálii a od roku 1991 se

rozšířila do mnoha zemí světa, tedy i do Evropy. Matematický klokan je pro žáky základních škol rozdělen do

4 kategorií- cvrček (2 - 3 .třída), klokánek (4 -5.třída), benjamín (6 - 7.třída) a kadet(8 - 9.třída). Obvyklý termín

soutěže je březen. V jeden určený den soutěží žáci všech kategorií v celé škole. Předmětová komise potom

vyhodnotí odpovědi a odmění nejlepčí řešitele soutěže ve všech kategoriích.

Nezapomenout:

1) včas motivovat žáky v hodinách matematiky řešením zajímavých a neobvyklých úloh z minulých ročníků - viz

http://matematickyklokan.net/

2) technicky zajistit soutěž - namnožení zadání a odpovědních lístků, vyhodnocení, diplomy a ceny - viz

N/Herbstová/Klokan

3) ihned po ukončení soutěžeodeslat článek do zpravodaje BpB ( s jednou zajímavou úlohou) a informaci do

výroční zprávy školy

Cíl projektu:

Podpořit u dětí zájem o matematiku, vést je k rozumnému využití času na řešení, kriticky rozvrhnout postup

řešení, být odpovědný za řešení, nepodvádět sebe ani ostatní.

Ukázat dětem, že všude na světě jsou obdobné matematické p

Zodpovídá vedoucí předmětové komise M.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Seberegulace a sebeorganizace
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
• Objevujeme Evropu a svět

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Určen pro:5.10 Klokan 2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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5.13 Výtvarné projekty
Projekty

Pythagoriáda je určena žákům šestých a sedmých ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Tato soutěž

je ve VÚP připravována bez přerušení od školního roku 1978/1979 a patří k jedné z nejstarších soutěží na ZŠ

v naší republice.

Podzim-školní kolo

Jaro - okresní kolo

ODKAZY NA:

http://www.vuppraha.cz/sekce/110

Zodpovídá vedoucí předmětové komise M.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kreativita
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6. ročník
Pythagoriáda je určena žákům šestých a sedmých ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Tato soutěž

je ve VÚP připravována bez přerušení od školního roku 1978/1979 a patří k jedné z nejstarších soutěží na ZŠ

v naší republice.

Odkaz na stránky s úlohami rozdělenými podle ročníků a kol (školní, okresní) :

http://www.vuppraha.cz/sekce/110

7. ročník
Pythagoriáda je určena žákům šestých a sedmých ročníků a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Tato soutěž

je ve VÚP připravována bez přerušení od školního roku 1978/1979 a patří k jedné z nejstarších soutěží na ZŠ

v naší republice.

Odkaz na stránky s úlohami rozdělenými podle ročníků a kol (školní, okresní) :

http://www.vuppraha.cz/sekce/110

Určen pro:5.11 Pythagoriáda 6. ročník
7. ročník

od 2011/2012

Projekt v ČJ 6. ročník, dlouhodobý - 1 vyučovací hodina před svátky - Vánoce, Velikonoce

Žáci si přinesou odpovídající pohlednici, známku a adresu (adresu na Boží Dar, Kraslice dodá učitelka ČJ).

Vyplněné pohlednice žáci odevzdají učitelce ČJ, která zajistí odeslání.

Zjištění: Žáci, ktří z finančních důvodů známku nepřinesli, si vyplněnou pohlednici odnesli domů, s tím je třeba

pro příště počítat. Je dobré provést zpětnou vazbu - nkěterou z následných hodin věnovat rozhovorům o došlé

poště...

Cíl: naučit žáky zásady psaní pohlednice (vyplnění adresy, obsah sdělení, podpis,...)

Zodpovídá předmětová komise ČJ

Určen pro:5.12 Píšu Ježíškovi 6. ročník
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5.15 Bobřík informatiky
Projekty

Každoročně je pořádána řada výtvarných projektů podle kalendáře (roční období, Vánoce, Velikonoce,...)

Projekty v keramické dílně

Školní výtvarné projekty jsou obvykle zakončeny výstavou ve školním klubu nebo ve vestibulu školy

Barevné dny - celodenní projekt pro všechny třídy

Spolupráce s RC Kaštánek - 1.-3.ročník navštěvuje dílničky Kaštánku, kde pod vedením odborné lektorky oživují

žáci zvyky a tradice

Škola se pravidelně účastní výtvarných soutěžší s větší působností:

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice http://www.mdvv-lidice.cz/

Pod modrou oblhou http://www.podmodrouoblohou.cz/

Máme rádi hasiče http://www.hzscr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-souteze-a-vystavy-mame-radi-hasice.aspx

Malujeme po síti http://www.rozhlas.cz/malujeme/portal/

Zodpovídají učitelky VV

 

Určen pro:5.13 Výtvarné projekty 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Projekt je dlohodobý, pro celé třídní kolektivy.

Odborný lektor vede žáky k činnostem zaměřeným

 na prevenci nežádoucího chování a pozitivní motivaci pro trávení volného času.

Projekt se uskutečňuje ve spolupráci a OS SLÁNKA Mladá Boleslav - 2 krát ročně v každé zúčastněné třídě po

dva roky.

Podle pořeby školy (TU) oslovujeme sdružení pro spolupráci i s jinými ročníky

Zodpovídá školní metodička prevence

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Sebepoznání a sebepojetí
• Seberegulace a sebeorganizace
• Psychohygiena
• Kreativita
• Poznávání lidí
• Mezilidské vztahy
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
• Občanská společnost a škola
• Občan, občanská společnost a stát
• Formy participace občanů v politickém životě
• Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Určen pro:5.14 Slánka 6. ročník
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5.18 Příběhy bezpráví
Projekty

od 2009/2010 se škola zapojuje do projektu I Bobr, který organizuje katedra informatiky Pedagogické fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod patronací Jednoty školských informatiků. http://www.ibobr.cz/

Učitelka IKT hlídá termín vyhlášení soutěže a vybere ze zájemců účastníky podle pravidel projektu.

Zodpovídá učitelka IKT

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Sebepoznání a sebepojetí
• Seberegulace a sebeorganizace
• Psychohygiena
• Kreativita
• Poznávání lidí
• Mezilidské vztahy
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• Hodnoty, postoje, praktická etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• Stavba mediálních sdělení
• Vnímání autora mediálních sdělení
• Fungování a vliv médií ve společnosti
• Tvorba mediálního sdělení
• Práce v realizačním týmu

Určen pro:5.15 Bobřík informatiky 6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

od 2010/2011

Projekt IT SLOT:

jeho součástí je hra. ( www.sssvt.cz).

Vstupem do hry se hráč zavazuje dodržovat následující pravidla.

Pořadí výherců určuje počet správných odpovědí a při stejném počtu odpovědí rozhoduje čas, za který byly

otázky zodpovězeny.

Zodpovídá učitelka IKT

Určen pro:5.16 IT Slot 8. ročník
9. ročník

od 2010/2011

Projekt IKT:

BRLOH - brněnská logická hra http://brloh.math.muni.cz/

Zodpovídá učitelka IKT

Určen pro:5.17 BRLOH 8. ročník
9. ročník
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5.19 Knihovna
Projekty

Projekt ve polupráci s OPS Člověk v tísni

je součástí projektu Jeden svět na školách

Pojekt je dlouhodobý, pro celé třídy 9.ročníku

po shlédnutí dokumentárního filmu probíhá beseda s pamětníkem posuzované události - každý rok jiná historická

událost nebo období (perzekuce židů, účast Čechů v zahraničním odboji, perzekuce rolníků v 50.letech,

pronásledování z politických důvodů, rok 1968 a jeho důsledky...), po té žáci vytáří ve skupinách reflexi formou

literární.

Práce žáků jsou vystaveny při přídních schůzkách na panelech ve školním klubu.

Zodpovídá učitel dějepisu.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Sebepoznání a sebepojetí
• Seberegulace a sebeorganizace
• Psychohygiena
• Kreativita
• Poznávání lidí
• Mezilidské vztahy
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
• Občanská společnost a škola
• Občan, občanská společnost a stát
• Formy participace občanů v politickém životě
• Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
• Evropa a svět nás zajímá
• Objevujeme Evropu a svět
• Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Kulturní diference
• Lidské vztahy
• Etnický původ
• Multikulturalita
• Princip sociálního smíru a solidarity

Určen pro:5.18 Příběhy bezpráví 9. ročník
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5.25 Občanský průkaz aneb legitimuj se
Projekty

Projekt školy a Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem

každoročně žáci z 1. -3. ročníku navštěvují městskou knihovnu, TU s vedoucí knihovny mají vypracovaný

dlohodobý plán návštěv na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti,

v 1.ročníku jsou děti v červnu pasovány ne Čtenáře, je jim knihovnou zdarma vydávána roční průkazka čtenáře.

v 2. a 3. ročníku žáci se svými TU docházejí do knihovny ne besedy o knihách nových a knihýách vhodných pro

jejich čtenářskou úroveň a zájmy

6. roč. - dobrodružná liter.

7. roč. - orientace v knihovně (dětská č.)

8. roč. - poezie K.H. Máchy

9. roč. - orientace v knihovně (dospělá č.)

Škola spolupracuje s Knihovnou při projektu Noc s Andersenem, která se koná ke dni dětské knihy (březen)

Zodpovídá: uč. ČJ v ročníku

Určen pro:5.19 Knihovna 1. ročník
2. ročník
3. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Projekt pro malé čtenáře, celoroční.

Děti si přinesou do školy svoji nejoblíbenější knížku, kterou představují spolužákům (přečtou úryvek, ukáží

ilustrace, seznámí s obsahem knihy a sdělí, proč si knihu vybrali), kniha může být vlastní nebo vypůjšená, napúř,

z Knihovny.

Cíl: pěstování slovesné dovednosti, práce s textem, rozšiřování obzorů, čtenářská gramotnost.

Zodpovídají TU 2. ročníku

Určen pro:5.20 Moje nejoblíbenější knížka 2. ročník

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci.

Cíl: vzbudit zájem o technické a přírodovědné obory.

Žác odpovídají na otázky z biologie, chemie, zeměpisu, fyziky, všeobecného rozhledu.

Zodpovídá: uč. přírodovědy

Určen pro:5.21 Přírodovědný klokan 8. ročník
9. ročník

Soutěž ze znalostí chemie.

Zodpovídá: uč. chemie

Určen pro:5.22 Mladý chemik 9. ročník

Nejvyšší chemická soutěž pořádaná MŠMT, 3 typy úloh včetně laboratorních.

Zodpovídá: uč. chemie

Určen pro:5.23 Chemická olympiáda 8. ročník
9. ročník

předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a biologie. Rozvíjí klíčové kompetence. Je v souladu

s Mezinárodní biologickou olympiádou.

Zodpovídá: uč.přírodovědy

Určen pro:5.24 Biologická olympiáda 6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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5.30 Hrajeme si, čteme, a spíme ve škole
Projekty

Cílem je práce s historickými prameny a zdroji informací, jejich vyhledávání, posouzení a výběr podstatných

a doložených faktů. Toto se děje pomocí tvorby pomyslného občanského průkazu vybrané historické osobnosti,

jejichž život spadá do období aktuálního pro daný ročník.

Zodpovídá: uč. dějepisu

Určen pro:5.25 Občanský průkaz aneb legitimuj se 6. ročník
7. ročník

Pořádá Národní institut pro další vzdělávání, 1. kategorie.

Dobrovolná účast, soutěžící řeší samostatně pod dohledem pedagoga zadané úkoly v max. časovém

rozpětí: jazyk. část do 60 min., sloh do 60 min.

Termín konání: obvykle listopad - prosinec.

Zodpovídá: vedoucí metodického orgánu ČJ, uč. ČJ.

Určen pro:5.26 Olympiáda v ČJ 8. ročník
9. ročník

Sootěž probíhá ve č kategoriích: 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník.

Třídní kola se konají v průběhu prosince - února.

Školní kola v únoru - březnu.

Okresní kola v březnu - dubnu.

Žáci přednášejí text dle svého výběru

Zodpovídá: uč. ČJ

Určen pro:5.27 Recitační soutěž 2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Literární soutěž tvořivého psaní, vyhlašuje ji ZŠ K. H. Máchy a Městská knihovna v Doksech.

Téma: poezie a próza nejen o jarní přírodě a lásce.

Kategorie A: 6. a 7. roč., kat. B: 8. a 9. roč.

Květen

Zodpovídá: uč.ČJ v 8. a 9. roč.

             

Určen pro:5.28 Básním, básníš, básníme 6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Celoroční soutěž na podporu čtenářské gramotnosti.

Žáci soutěží v počtu přečtených stránek.

Zodpovídá: uč. ČJ v 6. - 9. roč.

Určen pro:5.29 Největší čtenář třídy 6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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5.36 LVK
Projekty

Zúčastní se 3 nejlepší žáci soutěže Největší čtenář třídy.

Aktivity spojens literaturou a četbou.

Na konci šk. roku.

Zodpovídá: uč. ČJ V 8. - 9. roč.

Určen pro:5.30 Hrajeme si, čteme, a spíme ve škole 6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Výměnný pobyt se švýcarskou ZŠ z St. Gallen.

Akce se konná 1x za 3 roky ve spolupráci se ZŠ Husova v Liberci.

Přednosně pro žáky, učící se němčinu.

Podzim - žáci jedou na 5 dní do Švýcarska

Jaro - žáci  ze 3výcarska přijíždí sem.

Zodpovídá: vedoucí metodického orgánu NJ a  uč. NJ v 7. - 9. roč.

Určen pro:5.31 Výměnný pobyt-Švýcarsko 7. ročník
8. ročník
9. ročník

Pro žáky učící se NJ.

Hry procvičující NJ, několik stanovišť.

1. pololetí šk. roku.

Zodpovídá: uč. NJ

Určen pro:5.32 Hravé odpoledne s NJ 7. ročník
8. ročník
9. ročník

Pro žáky učící se NJ.

Skupinky max. 4 žáci, zpracují různá témata do projektu.

Zodpovídá: uč.NJ v ročnících

Určen pro:5.33 Projektové odpoledne s NJ 7. ročník
8. ročník
9. ročník

Cíl - prohloubit u žáků se zájmem o přírodní vědy jejich logické myšlení a vést je k nalézání různých postupů

řešení,

školní kolo: konec ledna

okresní kolo: únor

krajské kolo: dle dispozic krajské komise ZO

http://zmepisnaolympiada.cz/index.phtml

Zodpovídá: uč. zeměpisu

Určen pro:5.34 Zeměpisná olympiáda 6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Projekt k zajišťování informační gramotnosti.

Zodpovídá: uč. IKT

Určen pro:5.35 Úžlabinská informatika 8. ročník

Šestidenní kurz: výuka základů lyžování, jízda na vleku, bezpečnost na sjezdovkách, bezpečnost na horách, první

pomoc.

Zodpovídá:pověřený uč. TV

Určen pro:5.36 LVK 7. ročník
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6 Evaluace vzdělávacího programu
Název školy Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

Adresa Máchova 1110, Bělá pod Bezdězem, 294 21

ŠVP Základní škola Bělá pod Bezdězem 2016Název ŠVP

1.9.2016Platnost Základní vzděláníDosažené vzdělání

Délka studia v letech: 9Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků

žáků a jeho náležitostech stanoví § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ÚVOD

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni

k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat

a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní

a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní

dráze a svém profesním uplatnění (§44 zákona č.561/2004 Sb.).

Učitelé Základní školy Bělá pod Bezdězem přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáka

s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativní funkce. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí

sebehodnocení a vzájemné hodnocení. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů

základního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, rámcovém a školním vzdělávacím programu.

čl. 1

STUPNĚ KLASIFIKACE A HODNOCENÍ

Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije

slovní označení stupně hodnocení.

(1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný

Jestliže je žák z některého předmětu v 1. nebo v 2. pololetí uvolněn, do rubriky hodnocení předmětu na

vysvědčení se uvede "uvolněn(a)". Nelze-li žáka v 1. nebo 2. pololetí hodnotit z předmětu ani v náhradním

termínu, uvede se v příslušní rubrice na vysvědčení "nehodnocen(a)". Důvody pro nehodnocení žáka se uvedou

ve školní matrice.

(2) Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:

1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

(3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,

b) prospěl(a),

c) nehodnocen nebo neprospěl(a).

Žák je hodnocen stupněm:

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze

všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je

hodnoceno stupněm velmi dobré,
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b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen

na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,

c) žákovi, který bude hodnocen v náhradním termínu se uvede na konci 1. pololetí "nehodnocen(a)" a na konci 2.

pololetí "neprospěl(a)", po hodnocení v náhradním termínu je žákovi vydáno nové vysvědčení.

(4) Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na

vysvědčení stupni:

a) pracoval(a) úspěšně,

b) pracoval(a).

(5) Hodnocení v přípravné třídě

Učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy

dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře

vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dále zpráva obsahuje:

a) vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a zájmů dítěte,

b) případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání dítěte v dalším období,

c) další doporučení pro vzdělávání dítěte.

Zprávu podle odstavce (5) předá škola na konci druhého pololetí školního roku zákonnému zástupci dítěte

a škole, ve které bude dítě plnit povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo dítě zařazeno

do přípravné třídy. Zároveň se zpráva stává součástí dokumentace školy.

(6) Hodnocení ve třídě pro jazykovou přípravu

Učitel třídy pro jazykovou přípravu vypracuje na konci každého pololetí školního roku nebo na konci období,

kdy žák pobýval v ZZC, slovní hodnocení žáka o průběhu jeho vzdělávání během školní docházky v daném

pololetí (období) nebo k jeho hodnocení použije klasifikační stupnici.

čl. 2

ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI

(1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména

těmito metodami, formami a prostředky:

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,

d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,

e) analýzou výsledků činnosti žáka,

f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky školských poradenských zařízení

a zdravotnických služeb, zejména u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

(2) Učitel si počíná tak, aby klasifikoval žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu.

Hodnocení vytváří předpoklad objektivního posouzení vzdělávání žáka.

(3) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů,

výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení

písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.

(4) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se

nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem.

Koordinaci zabezpečuje třídní učitel.

(5) V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

(6) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka a bez prodlení ji sdělovat prostřednictvím

žákovské knížky (notýsku) zákonným zástupcům žáka.

čl. 3

ZÁSADY KLASIFIKACE A HODNOCENÍ

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:

• jednoznačné,
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• srozumitelné,

• srovnatelné s předem stanovenými kritérii,

• věcné,

• všestranné,

• pedagogicky zdůvodněné,

• odborně správné,

• doložitelné.

(§14 vyhlášky č.48/2005 Sb.)

Prospěch

(1) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost, objektivitu

a pedagogický takt vůči žákovi. V případě negativního hodnocení mu poskytne možnost pro dosažení

úspěšnějšího hodnocení.

(2) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Hodnotí se kvalita práce a učební

výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se určuje nejen na základě průměru

z klasifikace za příslušné období.

(3) Učitel bere při klasifikaci zřetel na zaměření a cíle skupin předmětů s převahou teoretického zaměření,

předmětů s převahou praktických činností a předmětů s převahou výchovného a uměleckého zaměření.

(4) Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.

(5) Hodnocení určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí

výsledné hodnocení za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

(6) Případy problémů a skutečností hodných zvláštního zřetele ve vzdělávání žáků se projednávají v pedagogické

radě.

(7) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním

pedagogické rady o klasifikaci, předkládají učitelé výsledky celkové klasifikace k provedení analýzy výsledků

vzdělávání a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.

(8) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však

nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

Chování

(1) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními

učiteli. Rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě.

(2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během klasifikačního období.

(3) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, k účinnosti předešlých

kázeňských opatření.

(4) Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování v době vyučování. Porušil-li žák mimo vyučování

zásadním způsobem pravidla společenského chování, zaujmou učitelé vůči takovému chování etický postoj

a využijí žákova pochybení k pedagogickému působení na žáka, případně na další žáky. Pedagogové se v tomto

smyslu nezříkají povinnosti podporovat rodinu ve výchově k vytváření návyků a postojů, které vedou ke

společensky hodnotnému chování.

Slovní hodnocení

(1) O použití slovního hodnocení nebo kombinaci slovního hodnocení a klasifikace rozhoduje ředitel školy se

souhlasem školské rady.

(2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního

hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným

výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků

vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

(3) Při slovním hodnocení se postupuje obdobně podle čl. 6 a zde uvedených pravidel klasifikace a hodnocení

žáků.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

(1) Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení.

(2) Sebehodnocení žáka zpravidla předchází před hodnocením pedagogem.
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(3) Pedagog vede žáka v dovednosti sebe hodnotit objektivně.

čl. 4

KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ KLASIFIKACE CHOVÁNÍ:

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. V jeho chování je zřetelná slušnost, respektování

ostatních, takt, zdvořilost, ohleduplnost. Ojediněle se dopouští drobných přestupků proti pravidlům školního řádu

a požadovaného chování.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Případně se

dopustí závažnějšího přestupku. Žák je však přístupný výchovnému působení ze strany školy a projevuje snahu

své chyby napravit.

Stupeň 3 (méně uspokojivé)

Žák se dopustí závažného přestupku proti školního řádu nebo pravidlům chování. Svým chováním a jednáním

negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole.

čl. 5

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je

podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení,

a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská

opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. Ministerstvo stanoví

prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto

dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění. (§31 zákona č.561/2004 Sb.)

Pochvaly

(1) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby

žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti,

občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po

projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za

déletrvající úspěšnou práci.

Napomenutí a důtky

(1) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

- napomenutí třídního učitele,

- důtku třídního učitele,

- důtku ředitele školy.

(2) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi

uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

(§ 17 vyhlášky č.48/2005 Sb.)

Další informace k výchovným opatřením

(1) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení

napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

(2) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy

(školní matriky). Udělení pochvaly a jiného ocenění z výše uvedených důvodů se zaznamená na vysvědčení za

pololetí, v němž bylo uděleno.

(3) Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

čl. 6

KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH

Při klasifikaci výsledků vzdělávání se hodnotí zejména:

1) kvalita výsledků vzdělávání,

2) píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon,
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3) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,

4) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,

5) uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu

a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí a jiných činnostech,

6) schopnost nalézat, třídit a interpretovat informace, včetně dovednosti využívání ICT,

7) kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita,

8) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,

9) osvojení účinných metod samostatného studia,

10) osvojení dovednosti účinně spolupracovat.

Hodnotící stupnice – orientační hodnoty:

+ + + + + - 100-90 % prakticky bezchybný stav vynikající, příkladný, výborný 1

+ + + + - - 89-70 % převládají pozitivní zjištění, dílčí chyby velmi dobrý, nadprůměrný, chvalitebný 2

+ + + - - - 69-40 % pozitivní a negativní v rovnováze průměrný, dobrý 3

+ + - - - - 39-15 % převaha negativních zjištění, výrazné chyby podprůměrný, citelně slabá místa, dostatečný 4

- - - - - - pod 15 % zásadní nedostatky nevyhovující stav, nedostatečný 5

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy

mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických

úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické

činnosti. Účelně si organizuje vlastní práci. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost,

originalita a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný

a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Dokáže pracovat s informacemi

a spolupracovat s ostatními. Je schopen samostatně studovat vhodné texty – dokáže se učit.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně.

Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle

menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů,

při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, někdy

originalita. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita

výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.

Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při práci s informacemi má drobné

problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu

nebo pomoc.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí

nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky.

Má problémy s organizací vlastní práce. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.

V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb.

Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku

správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější

nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle

návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, jak při jejich zisku a třídění, ale zvláště v jejich

zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění

požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování

osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby.

Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele. Při využívání poznatků pro

výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé.

Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho

činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky

a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.. Při práci s informacemi

má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou
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podporu nebo pomoc ostatních.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho

dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky.

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi

závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty

učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický

projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede se

samostatně učit. Nedovede pracovat s informacemi, a to i při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat

s ostatními i přes jejich pomoc a podporu.

čl. 7

HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají

jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní

a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro žáky s podpůrnými opatřeními prvního až

pátého stupně se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich

potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo

znevýhodnění.

čl. 8

VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ

(1) Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře

vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o:

- možnostech žáka a jeho nadání,

- předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka,

- chování žáka v průběhu povinné školní docházky,

- dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka.

(2) Výstupní hodnocení se vydává žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní

docházku. Výstupní hodnocení se vydává žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku,

jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání,

v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je

žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října.

čl. 9

KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY

(1) Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy;

v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

(2) Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel,

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující

daného předmětu,

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

(3) Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením

nebo stupněm prospěchu Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení.

(4) Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.

V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

(5) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

(6) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných

důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

(7) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
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čl. 10

INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

1) Učitelé jednotlivých předmětů informují obvyklým způsobem (prostřednictvím žákovské knížky, resp.

notýsku). Třídní učitel tříd 2.stupně jedenkrát měsíčně kontroluje žákovské knížky, třídní učitelé 1.stupně

průběžně.

2) Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce na třídních schůzkách, případně konzultacích nebo

jiných příležitostech z rozhodnutí ředitele školy.

3) Třídní učitel nebo učitel poskytne informaci tehdy, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.

4) Třídní učitel informuje zákonného zástupce žáka v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování

bezprostředně a prokazatelným způsobem. O této skutečnosti uvědomí ředitele nebo jeho zástupce.

čl. 11

DALŠÍ USTANOVENÍ

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní

docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4,

která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě

jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti

českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. ( §15 vyhlášky č.

48/2005 Sb.).

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Z Vyhlášky č. 225/2009 Sb. vyplývá, že škola provádí vlastní hodnocení jedenkrát za tři roky.

I. CÍLE VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

a) Vytvořit kvalitní podmínky ke vzdělávání s přihlédnutím k místnímu sociálnímu prostředí (výuka dětí cizinců,

výuka dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí)

Dílčí cíle:

 Zkvalitnit sociální zázemí školy

 Pokračovat v obnově školního nábytku

 Zabezpečit obnovu počítačů a do vybavení dalšími moderními audiovizuálními prostředky

 Podporovat rozvoj zájmových a volnočasových aktivit

b) Zvýšit podporu školy žákům

Dílčí cíle:

 Zkvalitnit práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 Více pomáhat žákům při profesní orientaci žáků

 Vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných žáků

c) Přizpůsobit průběh vzdělávání specifickým podmínkám školy

Dílčí cíle:

 Dosáhnout, aby děti ze socio-znevýhodněného prostředí (zejména pak děti romské komunity) upřednostňovaly

docházku do základní školy před docházkou do škol speciálních

 Pokračovat ve vypracovávání materiálů, které se zabývají výukou dětí žadatelů o azyl, dětí azylantů a dalších

kategorií cizinců

 Využívat práce na projektech, stanovit jejich nezbytný základní rámec a podporovat vznik dalších

d) Zlepšit obraz školy a její komunikace vnitřní a vnější
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Dílčí cíle:

 Zkvalitnit obraz školy zejména v oblasti vzniku a vhodné distribuce orientačních a propagačních materiálů

 Vizuálně zkvalitnit úpravu tiskovin, dopisů…

 Dosáhnout lepší spolupráce s dalšími subjekty, které v místních podmínkách mohou ovlivnit výchovně-

vzdělávací proces (sportovní organizace, spolkové a zájmové organizace...)

 Věnovat zvýšenou pozornost komunikaci školy s veřejností prostřednictví internetových stránek (měsíční

aktualizace), místních periodik a dalších tiskovin

e) Ověřit výsledky vzdělávání žáků

Dílčí cíle:

 Vypracovat interní srovnávací testy a věnovat pozornost jejich správnému vyhodnocení a formulaci závěrů

z nich plynoucích

 Porovnat kvalitu celostátních či regionálních komerčních srovnávacích testů a zvolit vhodný systém ověřování

získaných kompetencí v tomto měřítku.

f) Zefektivnit řízení školy

 vytvořit podmínky a klima pro kvalitní práci učitelů

 zefektivnit vynakládání prostředků a možností školy

 Věnovat pozornost komunikaci se zaměstnanci, jejich potřebám a zájmům.

g) Zkvalitnit personální podmínky

Dílčí cíle:

 Podporovat vybudování stabilního sboru zaměstnanců (pedagogických i správních), který

bude zajedno v klíčových oblastech směřování školy

 Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 Ověřovat kvalitu dalšího vzdělávání

O škole se většinou uvažuje jako o místu pro žáky. Je třeba však o ní přemýšlet i jako o místu pro učitele a další

zaměstnance a reagovat na jejich profesní potřeby. Uspokojení potřeb zaměstnanců školy pomůže uspokojování

potřeb žáků.

II. ZPŮSOBY, KTERÉ ŠKOLA BUDE VYUŽÍVAT K NAPLNĚNÍ CÍLŮ PODLE BODU I).

a) způsoby využívající kvantitativní metody

o testy

o dotazníky

o ankety

o žákovské práce

o analýza

b) způsoby využívající kvalitativní metody

o řízené rozhovory

o pozorování

o diskuse

o hodnocení práce učitelů vedením školy
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