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 1. Identifikační údaje 

 
1.1 Název ŠVP 

 

Název ŠVP:   Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Motivační název ŠVP: MRAVENČÍ ŠKOLA 

 

„Čemukoli se učíme, učíme se pro sebe. Buďme pilní jako mravenečci!“ 

 

1.2 Údaje o škole 

 

Název školy:   Základní škola, Zaječice, okres Chrudim 
Adresa škola:    Zaječice 49, 538 35 Zaječice 

Jméno ředitele :    Mgr. Radek Machatý 

 

Kontakty 

 

Telefon:   626834417 

E-mail :   zszajecice@centrum.cz 

Web:    www.skolazajecice.cz 

 

1.3 Zřizovatel 

 

Název:    Obec Zaječice 

Adresa :   Zaječice 4, 538 35 Zaječice 

Telefon   469 665 450 

E-mail    obec.zajecice@tiscali.cz 

 

IČO:    71005285 

IZO:    102 142 157 

REDIZO:   650 050 444 

 

Další zařízení školy 

mailto:obec.zajecice@tiscali.cz


Školní vzdělávací plán Mravenčí škola 5 

 

 

Školní družina      117 200 603 

Školní jídelna    102 806 063 

 

1.4 Platnost dokumentu: 

 
Školní vzdělávací program „Mravenčí škola“ byl projednán školskou radou dne 27. 8. 2007 a byl vydán dne 30. 8. 2007 s platností od 1. 9. 2007.  

Tento dokument byl vydán na základě ustanovení § 3 odst. 2 a § 5 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání.  

Dokument byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upraveného Opatřením ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy čj. 15523/2007-22 ze dne 26. června 2007 s účinností dnem 1. července 2007.  

 

Úpravy, změny:  

1. Druhé vydání školního vzdělávacího programu bylo provedeno na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-2647/2013-210 ze 

dne 29. ledna 2013 s účinností dnem 1. září 2013  

Dokument byl předložen školské radě k vyjádření dne 26. 6. 2013 a byl vydán dne 28. 6. 2013 s platností od 1. 9. 2013 s čj. ZS/Z – 18/2013.  

 

2. Třetí vydání školního vzdělávacího programu bylo provedeno na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-28603/2016 ze 

dne 22. února 2016 s účinností dnem 1. března 2016.  

Dokument byl projednán školskou radou dne 21. 6. 2016 a byl vydán dne 30. 8. 2016 s účinností od 1. 9. 2016 s čj. ZŠ/Z – 28/2016. 

 

3. Čtvrté vydání školního vzdělávacího programu bylo provedeno na základě revize stávajícího školního vzdělávacího programu doporučené ČŠI na základě 

Inspekční zprávy čj. ČŠIE-1642/18-E ze dne 7. 2. 2019. 

Dokument byl projednán školskou radou dne 28. 8. 2019 a byl vydán dne 30. 8. 2019 s účinností od 1. 9. 2019 s čj. ZŠ/DKŠ/8/2019. 

 

 

Platnost dokumentu od 1. 9. 2019 

 

 

 

 

           kulaté razítko školy                                     

____________________________________________ 

                       Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 
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2. Charakteristika školy 

2.1 Úplnost, velikost a umístění školy 

 

     Naše Základní škola, Zaječice, okres Chrudim je typem málotřídní školy, jejímž zřizovatelem je obec Zaječice. Škola leží v centru obce s výbornou 

dostupností, včetně hromadné dopravy (autobus, vlak). Škola má všechny ročníky prvního stupně. Žáci pěti postupných ročníků jsou rozděleni do čtyř 

tříd. Součástí školy je školní jídelna a jedno oddělení školní družiny. Kapacita školy je 100 žáků, kapacita školní družiny je 30 žáků. Školu navštěvují 

nejen místní žáci, ale také žáci z nedaleké obce Bítovany a blízkého regionu. Škola umožňuje vzdělávání také žákům se specifickými vzdělávacími 

potřebami a žákům nadaným.  

 

2.2. Podmínky výuky 

 

     Školní budova jednoposchoďová zděná. Ve škole se nachází 5 učeben (2 učebny v přízemí a 3 v 1. poschodí), kabinety učebních pomůcek, sborovna, 

ředitelna, žákovská knihovna a studovna, počítačová učebna, šatny. Ke škole patří školní zahrada s herními prvky, sportovními prvky, pískovištěm a 

dlážděnou i převážně travnatou plochou. Vytápění školy je zajištěno vlastní kotelnou. 

Škola je po několika rekonstrukcích, jejichž cílem bylo zlepšit praktičnost, funkčnost budovy a tím posléze i výuky. Ve škole je bezbariérové přízemí, 

včetně WC. Všechny úpravy podléhají přísným podmínkám bezpečnosti, funkčnosti a dbají na zlepšení estetiky školního prostředí. 

Pří přípravě výuky a při samotné výuce sledujeme podmínky prostorové, materiální, hygienické, psychosociální, personální i organizační. Základem je 

bezpečné vzdělávání. 

     Výuka probíhá v běžných učebnách a učebně výpočetní techniky. Průběžně jsou obnovovány pracovní pomůcky a vzdělávací materiály. Tělesná 

výchova probíhá v nedaleké tělocvičně se sportovním vybavením. Na hodiny tělocviku využíváme i multifunkční obecní hřiště a školní zahradu. Výuka 

tělocviku probíhá v dvouhodinových blocích, aby se uspořil čas na přesuny mezi budovami a sportovišti. V součinnosti s tím se snažíme nabízet dostatek 

tělovýchovných kroužků a pohybových projektů v odpoledních hodinách a průběhu družiny. 

     Pro hromadné akce využíváme prostor Kulturního domu, kde úzce spolupracujeme s Občanskou besedou Zaječice. 

     Ve výuce je využívána IT technika, kterou se snažíme obnovovat. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo zobrazovači. Tato 

technika je dostupná žákům i všem vyučujícím. Škola buduje vlastní počítačovou síť pro společný pracovní IT prostor. V nejbližší době budeme 

integrovat do předmětů výuku psaní všemi deseti prsty. Řešíme i připojení přes Wi-Fi. 

     Školní družina pro svou činnost využívá vlastních prostor v budově s jídelnou a kuchyní. K odpoledním činnostem využívá hřiště, školní zahradu a 

tělocvičnu. Hojně spolupracuje s Občanskou besedou a Obecní knihovnou Zaječice. Školní družina je zpoplatněna. Vybrané finanční prostředky se 

přednostně využívají na nákup materiálů, her a hraček pro oddechovou funkci družiny. 

     Škola disponuje prostory pro osobní hygienu žáků i zaměstnanců. Umývárny, WC, bezbariérové WC odpovídají platným normám. O přestávkách 

mohou žáci pobývat ve třídách, na chodbách, v případě pěkného počasí mohou o velké přestávce na školní zahradu. 
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     Oblečení a přezůvky mají žáci v přidělených šatnách. Přezutí je nutné z hygienických důvodů. Žáci v průběhu výuky nemají na hlavách žádné 

pokrývky, ani kapuce.  

     Školní stravování žáků i zaměstnanců školy je zajištěno vlastní kuchyní ve vedlejším objektu. Dohled nad žáky a přesun žáků je zajištěn příslušnou 

směrnicí školy. 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

 

     Pedagogický sbor je tvořen pěti vyučujícími. Všichni jsou zkušení pedagogičtí pracovníci, účastní se různých forem dalšího vzdělávání a 

dlouhodobého průběžného vzdělávání. Velká pozornost je věnována vzdělávání v oblasti inkluze, aplikace IT do výuky a aktivizačních forem výuky. 

Zkušení pedagogové předávají přirozeně své znalosti a zkušenosti mladším kolegům. Snažíme se o vzájemnou spolupráci, koordinaci činností a udržení 

přátelské až rodinné atmosféry na celé škole. Ke splnění této školní priority je třeba řídit se zásadami a strategií řízení, včetně respektování metodického 

řízení. 

     Pedagogičtí pracovní, kromě role učitele, plní i další funkce. Jsou zřízeny výchovně vzdělávací pozice – výchovný poradce, preventista sociálně 

patologických jevů, koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií. V otázkách závažnějších spolupracujeme s odborníky v nejbližších 

odborných pracovištích. 

     Všichni pedagogové se navíc zapojují do kulturního života obce a připravují s žáky vystoupení a kulturní akce pro místní občany, mladší děti a 

spoluobčany se sociálně zdravotním znevýhodněním. 

 

2.4 Projekty a spolupráce 

 

    Dlouhodobě se snažíme přinášet žákům aktivity vhodně doplňující školní výuku. Spolupracujeme s ověřenými institucemi – DDM Chrudim, ZUŠ 

Chrast a prověřenými kulturními organizacemi, v čele s Občanskou besedou Zaječice. Velmi často spolupracujeme s neziskovými organizacemi, státními 

orgány a institucemi k zajištění dlouhodobých nebo krátkodobých projektů. 

     Pro zajištění vhodných podmínek pro společné vzdělávání využíváme možností investičních projektů (např. IROP) pro budování nových učeben nebo 

bezbariérovost. V tomto ohledu nejvíce spolupracujeme s MAS Lužsko a Chrastecko a MAS Chrudimsko. V některých oblastech i s MAP Chrudim. 

     Mezi významné projekty patří projekty vyhlášené MŠMT, z nichž se snažíme čerpat prostředky pro zkvalitnění výuky (např. doučování žáků) a 

zajištění moderních pomůcek.  

     K prevenci a řešení patologických jevů spolupracujeme s OSPODem Chrudim, s odbory sociálních věcí příslušných městských úřadů v naší 

spádovosti. Využíváme rad a činnosti PPP Chrudim a Archy Chrudim. Úzce spolupracujeme s Policií ČR, s níž jsou pořádány pravidelné besedy a 

instruktážní akce pro žáky. 

     Spolupracujeme i se školami v regionu, především málotřídního typu a MŠ Bítovany. Realizujeme společná vzdělávání, aktivity a projekty. Od roku 

2019 realizujeme celoškolní projektové dny. 

     Zásadní je pro nás dobrá spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Na škole je zřízena školská rada, klub rodičů a snažíme se o vytvoření prostředí 

vzájemné tolerance a obohacení.  
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     Základní formou je komunikace při setkávání na třídních schůzkách. V průběhu roku probíhají čtyři až pět schůzek. Každá v jiném formátu. 

Praktikujeme schůzku učitel – žák – rodič, v nichž dochází k nejlepší shodě nad prací a plánováním. 

     Pro rodiče připravujeme několikrát do roka kulturní akce, vánoční a velikonoční jarmarky, besídky a vystoupení ke Dni matek. Rodič může požádat o 

náslechové hodiny ve vyučování a pravidelně připravujeme i Den otevřených dveří a akce pro předškoláky a jejich rodiče pro seznámení s naší školou. 

Webové stránky nabízejí nejnovější informace o dění ve škole a školní družině. K dispozici jsou důležité dokumenty, vnitřní předpisy a řády školy. 

     Školská rada pracuje podle schváleného plánu činnosti a ke své práci se schází až třikrát ročně. Jednání Školské rady bývají konstruktivní, přínosná a 

korektní s jediným cílem – další rozvoj školy. Dále na škole pracuje dobrovolné sdružení rodičů Klub rodičů. Díky tomuto spolku je možné organizování 

školních akcí, zájmových a dobrovolných akcí. Na jednání je vždy přítomen zástupce školy, který vyslechne názory, a následně jsou posuzovány jejich 

dopady na činnost školy. Klub rodičů je chápán jako důležitý partner pro tvorbu společné školy. 

      

2.5 Historie školy 

 

     První zmínky o vyučování v obci Zaječice jsou podle zachovaných kronik a pamětních knih již z roku 1772. Tzv. nezkoušení učitelé (jistý Cechl 

punčochář a později Bakeš) docházeli po domech vyučovati dítky. Odměnou jim obec přenechala k užívání 2,5 korce pole a zahradu 1 ar. 

     První školní budovou byl ustanoven obecní domek – pastouška ze dřeva. K domku byla občany přistavěna světnice také ze dřeva, které věnoval ze 

starých stodol obroční Roček. Tím započaly v r. 1772 dějiny školního vyučování v Zaječicích pravidelně. Domek však brzy nevyhovoval účelu školy, a 

proto byla občany v roce 1794 zbudována nová školní budova opět ze dřeva a v srpnu téhož roku byla potvrzena krajským úřadem. 

   V roce 1882 byla na témže místě postavena vrchností nasavrckou „kamenná budova“ mistrem Schellem opět za pomoci občanů obce Zaječice. 

Patronem této kamenné školy byl kníže Vincenc z Auspergu, škola stála na místě domku vedle sochy sv. Jana. V této době měla obec 127 domů a do 

školy docházelo 116 dětí. V této budově se vyučovalo asi do roku 1877, kdy byla budova již tak zchátralá, že se z půdy do třídy propadla služebná. Jeden 

z žáků byl tak zraněn, že podle záznamů v kronikách ohluchl. 

     V září 1877 bylo započato s přestavbou místního hostince na jednopatrovou budovu školní budovu dvoutřídní, která byla v lednu roku 1878 slavnostně 

odevzdána místní školní radě a zároveň vysvěcena. Stará školní budova byla poté prodána. Z důvodu velkého počtu školních dětí byla v roce 1887 

otevřena třetí třída. V roce 1917 zakoupila obec domek od Julie Žákové pro zřízení další třídy a pokojíku pro učitele. Čtvrtá třída byla otevřena v roce 

1919. Pro velký počet žáků se v 1940 – 1941 vyučovalo v šesti třídách. Prvním řádným zkoušeným učitelem byl od roku 1783 pan Matěj Schütz.  

     V roce 1884 byla škole přidělena zahrada, která byla, později přebudována na tzv. letní tělocvičnu. Školní knihovna v roce 1885 čítala 238 knih. 18. 

července 1886 se uskutečnil první školní výlet žáků do zahrady pana Josefa Synka. V jednacích protokolech místní školní rady z roku 1921 jsou záznamy 

o častých pokutách a případném vězení rodičů pro zanedbávání školní docházky dětí. Dále v roce 1923 byli dle dochovaných záznamů potrestáni 60 hod 

vězení čtyři rodiče.  

     V letech 1934 – 1944 řídící učitel Bohumil Šmahel zproštěn vedení správu školy, protože nesložil opakovací zkoušku z jazyka německého. 

     V roce 1944 byli totálně nasazeni i někteří učitelé zdejší školy, včetně zatímního řídícího učitele Zdeňka Šáfra. V tomtéž roce byla škola po část 

školního roku zabrána německým vojskem, a nemohlo se vyučovat. 23. září 1946 byla v obci Zaječice zřízena Mateřská škola. Měla dvě oddělení pro děti 

od tří do šesti let. Školka byla zřízena ve vedlejší budově školní čp. 33 a spravoval ji ředitel školy. Prvními učitelkami byla Olga Klumparová a Vlasta 

Justová, provdaná Drášilová.  
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3. Charakteristika ŠVP 
 

3.1 Zaměření školy 
                 

✓ Naše škola zajistí 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, povedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, 

přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka jak se učit 

 

✓ Budeme podporovat fyzické a psychické zdraví 

 

✓ Škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách, které vytvářejí sociální vazby v mimoškolním čase, jako 

primární prevenci. Podporujeme také žáky s jiným druhem nadání, jako je hudební, manuální estetické apod.  

 
✓ Výchovu a vzdělání v maximální možné míře poskytneme žákům se specifickými  

      vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

 

✓ Budeme rozvíjet komunikační dovednosti a sociální vazby. Ve výuce využijeme efektivní metody, jako je kooperativní a projektové vyučování, 

kterými vedeme žáky k týmové práci, ke vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. 

 

✓ Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu.  

 

✓ Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky. 

 

 

 

3. 2 Výchovné a vzdělávací cíle 
 

✓ Poskytnutí kvalitní výchovy a vzdělání zaměřeného na dovednosti na základě schopností žáků. 
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✓ Podporujeme osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci. Učíme žáky pečovat o vlastní zdraví a o 

prostředí, v němž žijí. 

 

✓ Škola respektuje potřeby a zájmy rodičů žáků. Realizuje je prostřednictvím Rady školy.  

 

✓ Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a kolektivní odpovědnosti. Soustavnost zodpovědného individuálního plnění 

cílů a úkolů pedagogy je základním předpokladem kvalitní vzdělávací práce. 

 

✓ Kontrolní mechanismy školy jsou nástrojem budování vzájemné důvěry. Plnění úkolů a cílů je pravidelně vyhodnocováno. 

 

 

✓ Maximální možná výchova vzdělání žáků integrovaných. 

 

✓ Rozvíjení komunikačních dovedností a sociálních vazeb. 

 

✓ Využívání komunikačních a informačních technologií. 

 

✓ Environmentální výchova. 

 

✓ Podpora rozličných volnočasových aktivit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolvent naší školy by měl být schopen v jednotlivých oblastech: 

 
I. Učení   

- dávat věci do souvislostí 
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    - být schopen řešit menší problémy 

- být zodpovědný za své učení 

 

II. Objevování 

                       - získat informace z různých zdrojů 

  - radit se se spolužáky 

   - vytvářet svoji dokumentaci 

      

III. Myšlení a uvažování 

                       - účastnit se diskusí a vyjadřovat svůj názor 

   - hodnotit své chování   

 

IV. Komunikace 

                        - naslouchat, rozumět a domluvit se 

  - být schopen vystoupit na veřejnosti 

  - obhajovat svůj názor 

  - vyjadřovat se písemnou formou 

 

V. Kooperace 

                       - být schopen spolupráce v týmu 

  - být schopen posoudit a hodnotit práci svou i ostatních členů týmu 

  - být schopen řešit drobné konflikty 

 

      VI.      Práce 

  - přispívat k práci týmu 

  - organizovat svou vlastní práci   

 

 

 

3.3 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 

     Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka (příp. plán pedagogické podpory) sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích 

předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, a ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Individuální vzdělávací plán má 
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vždy 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 sestavení individuálního vzdělávacího plánu jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

Individuální vzdělávací plán je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Součástí IVP je 

termín vyhodnocení naplňování plánu a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení plánu, je-li to účelné. IVP může být taktéž doplňován a 

upravován v průběhu školního roku. 

 

     Ředitel školy zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být individuální vzdělávací plán prováděn. Ředitel 

školy po podpisu individuálního vzdělávacího plánu zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka 

předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP třídnímu učiteli který je zaznamená do školní matriky. 

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané žáky školy: 

• Jsme připraveni spolupracovat s Menzou ČR a dalšími organizacemi, poskytujícími metodické materiály pro práci s nadanými žáky 

• Využijeme nabídek na spolupráci se školami v rámci Pardubického kraje (příp. dalších krajů ČR) pro výměnu zkušeností v oblasti práce 

s nadanými žáky 

• Budeme odebírat časopis Nadané děti a využijeme dalších metodický a vzdělávacích materiálů od Institutu děti, mládeže a rodiny z Masarykovy 

Univerzity Brno 

Školní poradenské pracoviště 

Na naší škole je tvořeno výchovným poradcem a metodikem prevence. Výchovný poradce je pověřen jednáním a spoluprací se školským poradenským 

zařízením. Se školou spolupracují pracovníci organizace Archa Chrudim, kteří pracují ve škole v podobě návštěv a vstupů do hodin. Jako poradenské 

centrum působí externě. 

Vzdělávání nadaných žáků a péče o ně je koordinována výchovným poradcem. 

 

Specifikace podpůrných opatření: 

• možnost předčasného nástupu dítě do školy 

• v případě doporučení může být pro žáka upraven časový rozvrh hodin (projektové individuální principy) 

• vytváření skupin ve vybraných předmětech s možností volby ze strany žáka 

• aktivní příprava na účast ve vypsaných soutěžích na úrovni okresních, krajských, celostátních i mezinárodních kol 

• podle organizačních možností nabídka individuálních a skupinových zájmových aktivit 

• obohacovaní vzdělávacího obsahu 
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• stimulace rozvoje potenciálu žáka včetně různých druhů nadání a jejich přirozeného vývoje 

 

3.4 Vzdělávání a zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

     V případě žáka naší školy s přiznanými podpůrnými opatřeními úzce spolupracujeme kromě zákonných zástupců také s organizací Archa Chrudim a 

Pedagogicko-psychologickou poradnou Chrudim. Na základě doporučení poradny sestavujeme, realizujeme a vyhodnocujeme plán pedagogické 

podpory či individuální vzdělávací plán. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP „Mravenčí škola“ podkladem pro 

zpracování plánu pedagogické podpory (dále jen PlPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně podkladem pro tvorbu 

individuálního vzdělávacího programu (dále je IVP). Závazný rámec pro organizační a obsahové zabezpečení základního vzdělávání žáků vymezuje 

RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP „Mravenčí škola“. 

 

     Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu ve spolupráci s třídním učitelem. PlPP má vždy 

písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, zákonnými zástupci žáka i žákem samotným s cílem 

stanovení například metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.  

 

     Ředitel školy stanoví termín přípravy plánu pedagogické podpory a organizuje společné schůzky se zákonnými zástupci žáka, pedagogickými 

pracovníky i žákem samotným. Ředitel školy je informován o dílčích změnách v plnění PlPP třídním učitelem. PlPP je průběžně vyhodnocován a 

nejpozději do 3 měsíců je vyhodnocen, zda opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud stanovené cíle nejsou naplňovány, škola doporučí 

zákonnému zástupci žáka pomoc školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP). Další postup vychází ze zprávy a doporučení SPC nebo PPP. 

 

     V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu 

individuálního vzdělávacího plánu využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v 

RVP ZV. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů 

stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

      Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší základní škole využívána podle doporučení SPC nebo PPP a 

přiznaného stupně podpory zejména:  

 

a) v oblasti metod výuky:  

• respektujeme odlišné učební styly žáků  

• volíme metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování dostatečné zpětné vazby žákovi  

• klademe důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu napříč všemi předměty 
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• tolerujeme osobní pracovní tempo žáků a umožňujeme poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů a pochopení probírané látky 

 

b) v oblasti organizace výuky:  

• nabízíme vhodné střídání forem a činností během výuky  

• využíváme skupinovou výuku, včetně skupinových forem aktivizační výuky 

• nabízíme postupný přechod k systému kooperativní výuky 

• v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka nebo je vyučovací jednotka jinak upravena (do bloku 

nebo projektově) 

Další podpora: 

 

Podpora je možná i formou nápravných skupin v rámci reedukace vedená vždy kvalifikovaným pedagogem. 

Pedagogičtí pracovníci se snaží vždy velmi úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáka, poradenskými zařízeními a doplňují práci o nejnovější 

poznatky v oblasti pedagogiky, sociologie a psychologie. 

Zákonnými zástupcům je nabídnuta možnost zaškolení do problematiky, pomoc s tvorbou individuální domácí přípravy a správného metodického 

vedení podle pokynů PPP nebo SPC. 

Zákonným zástupcům je objasněna možnost volby nejvhodnějšího typu klasifikace. 

Pedagogickým pracovníkům je zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

Školní poradenské pracoviště 

 

Na naší škole je tvořeno výchovným poradcem a metodikem prevence. Výchovný poradce je pověřen jednáním a spoluprací se školským poradenským 

zařízením. Se školou spolupracují pracovníci organizace Archa Chrudim, kteří pracují ve škole v podobě návštěv a vstupů do hodin. Jako poradenské 

centrum působí externě. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a péče o ně je koordinována výchovným poradcem. 

 

 

 

4. Začlenění průřezových témat 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) 
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1. Osobnostní rozvoj 

2. Sociální rozvoj 

3. Morální rozvoj 

 

1. Osobnostní rozvoj 
• Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; 

dovednosti pro učení a studium. 

 

• Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, 

hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí. 

 

• Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, 

plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení. 

 

• Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských 

vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); 

hledání pomoci při potížích. 

 

• Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" 

nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích. 

 

2. Sociální rozvoj 
• Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání 

lidí. 

 

• Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; 

lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny). 

 

• Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a 

aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické 

komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v 

různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní 
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strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání 

v komunikaci. 

 

• Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od 

vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro 

kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních 

dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence. 

 

3. Morální rozvoj 
 

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - 

problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci. 

 

• Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu 

odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v 

eticky problematických situacích všedního dne. 

                 

Název tematického 

okruhu OSV 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

 

5. ročník 

 

Evropa a svět 
  INT: ČJ, PRV, 

HV 
 INT: AJ, PŘ 

 

INT: AJ, PŘ 

Objevujeme Evropu 

a svět 

  
 INT: AJ 

 

INT: AJ 

Jsme Evropané 

  

 
PRO: EVROPSKÉ 

SLAVNOSTI 

PRO: 

EVROPSKÉ 

SLAVNOSTI 

 

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) 

• Občanská společnost a škola - Škola jako model demokratické společnosti, aktivní zapojení žáků. 

 

• Občan a stát - Listina základních práv a svobod. Školní řád. 
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• Principy demokracie - Demokratické způsoby řešení konfliktů. Demokracie jako protiváha anarchie. 

 

V průřezovém tématu Výchova demokratického občana uplatňujeme zásady slušné komunikace,  

při diskusích jsou žáci motivováni k uplatňování svých názorů a k možnosti podílet se na společných rozhodnutích.  

Zaměřujeme se především na rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému  

uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů. 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VMEGS) 
 

 

• Evropa a svět nás zajímá - život v jiných zemích, tradice, zvyky, lidová slovesnost, artefakty z Evropy a světa, se vztahem k okolním zemím.  

Příběhy, zážitky a zkušenosti, naši sousedé v Evropě 

 

• Objevujeme Evropu - Život Evropanů, symboly evropských států, symboly sjednocující se Evropy. My a Evropa, evropské krajiny, evropské země 

 

• Jsme Evropané - soužití v Evropě v minulosti a dnes, Evropská unie a vliv mezinárodní organizace na život v ČR 

 

Téma výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech je chápáno jako výchova budoucích evropských občanů, jako zodpovědných a 

tvořivých lidí, schopných přizpůsobení se potřebám života, schopných rozhodovat o své budoucnosti. Využívá zkušenosti z běžného života i 

mimořádných událostí v rodině, v obci a regionu. 

Název tematického 

okruhu VDO 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

 

5. ročník 

 

Evropa a svět   
INT: ČJ, PRV, 

HV 
INT: AJ, PŘ 

 

INT: AJ, PŘ 

Objevujeme Evropu 

a svět 
   INT: AJ 

 

INT: AJ 

Jsme Evropané    
PRO: EVROPSKÉ 

SLAVNOSTI 

 

PRO: EVROPSKÉ 

SLAVNOSTI 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MV) 

 

• Kulturní diferenciace a etnický původ - rovnost a odlišnost lidí, různé způsoby života, dětská práva, přátelství, poznávání vlastního kulturního 

zakotvení, pomoc v nouzi 

 

• Lidské vztahy - rozvíjení spolupráce a vztahů mezi žáky, pomoc a spolupráce, tolerance a naslouchání druhým, slušné chování                                                         

k integrovaným žákům, komunikace, význam cizího jazyka 

 

• Princip sociálního smíru a solidarity - doba Přemyslovců, Lucemburků, Husitů, Habsburků, historické souvislosti, soužití menšin, národní obrození, 

národní stát. 

 

Téma multikulturní výchovy umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, 

s tradicemi a hodnotami. Pomáhá žákům uvědomovat si svoji vlastní kulturu. Má velký význam pro vytváření mezilidských 

vztahů ve škole, mezi školou a rodinou, mezi školou a obcí. Prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi.  

 

Název tematického 

okruhu VMEGS 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

 

5. ročník 

 

Evropa a svět 
  INT: ČJ, PRV, 

HV 
IN   INT: AJ, PŘ 

 

INT: AJ, PŘ 

Objevujeme Evropu 

a svět 

  
 INT: AJ INT: AJ 

Jsme Evropané 

  

 
PRO: EVROPSKÉ 

SLAVNOSTI 

 

PRO: EVROPSKÉ 

SLAVNOSTI 

 

Název 

tematického 

okruhu MV 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

 

 

5. ročník 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Ekosystémy, základní podmínky života - lidské aktivity, jejich ovlivnění okolní krajiny, význam přírody pro život člověka. Energie a přírodní zdroje, 

přírodní prostředí v okolí, kulturní krajina, lidské sídlo 

 

Životní prostředí - význam kvalitního životního prostředí, ekologické aktivity, zemědělství, průmysl, co je trvale udržitelný rozvoj, doprava, odpady 

 

Vztah člověka k prostředí - využití krajiny, odpadové hospodářství, ochrana krajiny a životního prostředí, naše obec, náš životní styl, ochrana 

vlastního zdraví. 

 

Environmentální výchova vede žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k pochopení 

nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti  

i každého jedince. Dochází k propojování, rozšiřování a systematizaci vědomostí a dovedností získaných v ostatních vzdělávacích oblastech. 

Kulturní 

diferenciace 
INT: HV  INT: ČJ INT: VL 

 

INT: VL 

 

Lidské vztahy 
INT: ČJ, 

PRV, VV 

INT: ČJ, PRV, 

HV 

INT: PRV, HV, 

VV 
INT: ČJ, VV INT: ČJ, VV 

Etnický původ 
INT: PRV, 

VV 

INT: PRV, HV, 

VV 
INT: PRV INT: ČJ, AJ, HV INT: ČJ, AJ, HV 

Multikulturalita 
INT: ČJ, 

PRV, HV, VV 

INT: PRV, HV, 

VV 

INT: ČJ, PRV, 

HV, VV 
INT: ČJ, AJ, HV INT: ČJ, AJ, HV 

Princip sociálního 

smíru a solidarity 
INT: PRV INT: PRV INT: ČJ INT: VL INT: VL 
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            MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Kritické čtení, vztah sdělení a reality - různé druhy informací, rozdíl mezi informací, zábavou, reklamou, rozlišování zábavných prvků, každé sdělení 

je jiné, zpráva versus reklama 

 

Mediální sdělení vnímání autora - různé typy textů, hodnocení různých sdělení, shody rozdíly, výrazové prostředky autorů, vliv médií na lidi kolem 

nás, uspořádání sdělení. 

 

Tvorba a práce v realizačním týmu - časopis Mraveniště, tvorba mediálních sdělení, práce v redakci a v různých autorských týmech, pravidelné 

vydávání časopisu. 

 

Mediální výchova v základním vzdělání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Má vybavit žáka 

základní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si základních pravidel o fungování a společenské roli současných poznatků (o jejich historii, 

struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich 

komunikační závěr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako 

prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. Mediální výchova má blízkou 

vazbu na oblast Jazyk a jazyková komunikace, souvisí s vnímáním mluveného a psaného projevu. Velmi úzce se prolíná s Informatikou a komunikační 

Název tematického okruhu 

EV 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Ekosystémy 
INT: 

PRV 
INT: PRV INT: PRV INT:PŘ 

 

INT:PŘ 

Základní podmínky života   INT: PRV INTPRV, VL 
 

 

INTPRV, VL 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 
  INT: PRV INT: PŘ, VL INT: PŘ, VL 

Vztah člověka k prostředí 

INT: 

HV, VV, 

PČ 

INT: MA, 

HV, VV, 

PČ 

INT: PRV, HV, 

VV, PČ 

INT: ČJ, VL, 

PŘ, HV, VV, PČ 

 

INT: ČJ, VL, 

PŘ, HV, VV, PČ 
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technologií – žáci využívají tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací. Také umění a kultura přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a 

hodnotit, například filmové a televizní dokumenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka akcí a jejich provázání s průřezovými tématy   

Název tematického 

okruhu MV 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

 INT: ČJ, MA INT: ČJ, MA 
INT: ČJ, MA, 

PŘ 

INT: ČJ, MA, 

PŘ 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

INT: PČ INT: MA, PČ    

Stavba mediálních 

sdělení 
     

Vnímání autora 

mediálních sdělení 
INT: VV INT: ČJ, VV INT: ČJ, VV INT: VV 

 

INT: VV 

Fungování a vliv 

médií ve společnosti 
     

Tvorba mediálních 

sdělení 
     

Práce v realizačním 

týmu 
     

 



Školní vzdělávací plán Mravenčí škola 22 

 

 

   

Vysvětlivky. :   

OSV – osobnostní a sociální výchova; VDO – výchova demokratického občana 

VEGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

MKV – multikulturní výchova; ENV – environmentální výchova 

MV – mediální výchova   

X - označuje, která průřezová témata jsou obsažena v uváděné činnosti školy 

   

Typ akce OSV VDO VEGS MKV ENV MV 

Výuka plavání x           

Škola v přírodě x x x x x x 

Exkurze x x x x x x 

Školní výlety 
x x     x   

Žákovská vystoupení 
x           

Soutěžní dopoledne pro žáky 
x x     x x 

Čertovské dopoledne  
x x   x     

Divadelní představení 
x     x   x 

Koncerty 
x           

Soutěže  
x         x   
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Masopustní rej  
x x         

„Pálení čarodějnic“ 
x x   x     

„Přírodovědný den“  
x       x x 

Kronika školy 
x x       x 

Předvánoční besídky 
x           

Loučení s 5.ročníkem 
x x         

Tričko školy 
x           

Systém kroužků  
x x x x x x 

Sběr 
x x     x   

Tříděný odpad 
x   x   x   

Literární soutěž 
x     x   x 

Poznávání rostlin 
x       x   

 

Návštěvy budoucích prvňáčků z MŠ v1. 

třídě 

x           

Zdravé zuby 
x       x   

Testování SCIO, KALIBRO 
x           

Školní mléko 
x           
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5. Učební plán 
 

vzdělávací oblasti  předměty 1. 2. 3. 4. 5. 
Naše 

dotace 
Minimální 

dotace 

Jazyk a jazyková ČJ 8 (2) 9 (1) 9 (2) 8 (1) 7 (1) 41 33 

komunikace AJ   3 3 3 9 9 

Matematika MA 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 25 20 

a její aplikace         

Informační ICT     1 1 1 

a komunikační         

technologie         

Člověk a jeho svět PRV 2 2 (1) 2   6 12 
  VL    2 2 (1) 4  

  PŘ    2 (1) 2 4        /14  

Umění a kultura  VV 2 2 2 1 1 8 12 
 HV 1 1 1 1 1 5        /13  

Člověk a zdraví TV 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět práce PČ 1 1 1 1 1 5 5 

disponibilní hodiny        16 

minimální počet hodin  18 18 22 22 22   

maximální počet hodin  22 22 26 26 26   

naše dotace  21 22 25 25 25 118 118 
 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

 

Číslo v závorce udává, kolik hodin z uvedeného počtu je disponibilních. 

U výstupů Člověk a jeho svět a Umění a kultura je za lomenou čárou uveden souhrnný počet hodin. 
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 

Pravidla pro hodnocení žáků 

Pravidla pro hodnocení žáků jsou podrobně uvedena v Klasifikačním řádu školy, který je součástí školního řádu. 

 

Způsoby hodnocení 

 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP. Hodnocení je 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.  

 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 

školy jako celku (klasifikace nebo slovní hodnocení) rozhoduje ředitel školy. Na žádost rodičů a u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze 

použít klasifikace slovní nebo kombinaci obou způsobů.  

 

Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným 

způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.  

 

Kritéria hodnocení  

 

- soustavné diagnostické pozorování žáka,  

- soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenost na vyučování,  

- různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktické testy, 

- kontrolní písemné práce a praktické zkoušky,  

- analýza různých činností žáka,  

- konzultace s ostatními učiteli,  

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.  

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je:  

 

• jednoznačné,  



Školní vzdělávací plán Mravenčí škola 26 

 

• srozumitelné,  

• srovnatelné s předem stanovenými kritérii,  

• věcné,  

• všestranné.  

  

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.  

 

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.  

 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.   

 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období  je hodnocena  kvalita  práce  a  učební výsledky, jichž žák 

dosáhl za celé klasifikační období.  Také se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období a k jeho aktivitě.  Stupeň prospěchu se tedy 

neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období.  

 

Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka (např. bodovací systém, popř. jiné metody a formy hodnocení).  

Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka.  Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 

- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), 

- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka. 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně prokazatelným způsobem. 

 

V případě dlouhodobých zdravotních pobytů v zařízeních s vlastní školou jsou výsledky dosažené po dobu léčby započítány do celkové klasifikace 

žáka.  

 

 

Příloha č. 1 – Změny pro školní rok 2020/2021 

5. Učební plán 

 

Změna projednána a schválena na jednání Školské rady dne 27. 8. 2020 a na Pedagogické radě dne 28. 8. 2020. 
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Vzdělávací oblasti  Předměty 1. 2. 3. 4. 5. Naše dotace 
Minimální 

dotace 

Jazyk a jazyková ČJ 8 (2) 9 (2) 9 (2) 8 (1) 7 (1) 41 33 

komunikace AJ 
  

3 3 3 9 9 

Matematika MA 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 25 20 

Informační a komunikační 

technologie 
ICT 

    
1 1 1 

Člověk a jeho svět PRV 2 2  2 
  

6 
 

 
 

VL 
   

2 2 (1) 4 
 

  
PŘ 

   
2 (1) 2 

4  

celkem 14 
12 

Umění a kultura 
 

VV 2 (1) 2 2 1 1 8 
 

 
HV 1 1 1 1 1 

5 

 celkem 13 
12 

Člověk a zdraví TV 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět práce PČ 1 1 1 1 1 5 5 

disponibilní hodiny 
 

4 3 3 3 3 
 

16 

minimální počet hodin 
 

18 18 22 22 22 
 

102 

maximální počet hodin 
 

22 22 26 26 26 
 

122 

naše dotace 
 

21 22 25 25 25 
 

118 
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