
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Název programu: Otevřeno pro život
Název školy – předkladatel: Základní škola Babice nad Svitavou

VÝTAH – ZMĚNY PLATNÉ OD 1.9.2016

3. CHARAKTERISTIKA  ŠVP
Co chceme a kam směřujeme
Škola je zaměřena na:

 otevřenost ve výuce a propojení školy s okolním světem
 v nižších ročnících na učení hrou a zachování dětské tvořivosti 
  výuku cizích jazyků od 2. ročníku
 kooperativní práci dětí různých věkových skupin
 vytváření podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky nadané
 nabídku školní družiny a zájmových kroužků
 vedení žáků k hodnotám trvale udržitelného rozvoje

O co usilujeme?
-        rozvíjet u žáků takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně

encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; 
-        zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování,

kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;
-        posílit výuku cizích jazyků;
-        vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání

výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;
-        vést žáky ke zdravému životnímu stylu, podporovat sportovní výchovu;
-        vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;
-      stejnou péči věnovat všem žákům; naše škola je schopná individuálního přístupu k žákům, 
- vzdělávání  v naší  škole  založit  na poznávání,  respektování  a  rozvíjení  individuálních  potřeb,

možností a zájmů každého žáka, a to včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
- zajistit, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám, případně s

využitím podpůrných opatření, optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima,
-         klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký

význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami,
nadáním a vlastnostmi);

-        nepreferovat jen intelektuální nadání, ale podporovat i žáky s jiným druhem nadání, jako je hudební,
pohybové, manuální, estetické apod.;

-         provádět rozumnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přímo ve třídách základní
školy s ostatními dětmi,

-        zaměřit se i na žáky nadané, vytvořit  podmínky pro jejich rozvoj,
- rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

Organizace výuky
V málotřídní  škole  pracujeme  se  žáky  1.stupně,  od  1.  do  5.ročníku.  Výuka  je  organizována  v
následujících formách: samostatné ročníkové třídy i  třídy spojující dva ročníky (při nižším počtu
žáků). Všechny vyučovací hodiny mají stejnou délku.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pokud  vyučující  pedagog  vyhodnotí,  že  má  žák  při  vzdělávání  takové  obtíže,  že  je  potřebné  jeho

vzdělávání  podpořit  podpůrnými  prostředky  pedagogické  intervence  a  pokud  tato  pedagogická
intervence vyžaduje spolupráci více pedagogů, vytvoří škola žákovi Plán pedagogické podpory.
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Plán pedagogické podpory (PLPP) 

- je zpracován pro žáka od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě potřeb úprav ve 
vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. PLPP zpracovává třídní učitel nebo učitel konkrétního 
vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce a se zapojením ostatních vyučujících a ředitelky 
školy,

- PLPP zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření 1. 
stupně, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování naplňování plánu,

- S PLPP v písemné formě je seznámen zákonný zástupce žáka a všichni vyučující.

- Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu.

- PLPP škola průběžně aktualizuje a vyhodnocuje naplňování cílů. Nejpozději po 3 měsících od zahájení
poskytování podpůrných opatření (PO) pedagog a výchovný poradce vyhodnotí, zda PO vedou k 
naplnění stanovených cílů.

Individuální vzdělávací plán (IVP)   

- IVP zpracovává škola (třídní učitel nebo vyučující daného předmětu s dopomocí výchovného poradce) 
pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského 
zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce žáka.

-  IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mimo jiné údaje o skladbě druhů a 
stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, dále informace o úpravách 
obsahu vzdělávání žáka, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a 
hodnocení žáka, případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka.

- IVP se zpracovává do jednoho měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení ŠPZ a žádost 
zákonného zástupce žáka a je dle potřeb upravován a doplňován v průběhu celého školního roku. IVP je 
zpracováván ve spolupráci se školským poradenským zařízením.

- Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 
nemůže být IVP prováděn. Poté je informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP 
předána ředitelce školy a zaznamenána do školní matriky

- Realizace IVP je průběžně hodnocena a dle potřeby konzultována na schůzkách s vyučujícími 
pedagogy, výchovným poradcem a zákonnými zástupci.

- Naplňování IVP vyhodnocuje ŠPZ ve spolupráci se školou minimálně jednou ročně.

Úpravy očekávaných výstupů u žáků s lehkým mentálním postižením

V v případě podpůrných opatření třetího stupně u žáků s lehkým mentálním postižením se využívají 
výstupy minimální doporučené úrovně. Při tvorbě IVP pro žáka škola vychází z Minimální doporučené 
úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření, jak je uvedena v RVP ZV. Tyto 
výstupy jsou vodítkem pro případné úpravy výstupů uvedených v ŠVP do individuálního vzdělávacího 
plánu žáka. Úpravy výstupů se provádějí na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce 
žáka. Výstupy představují cílovou úroveň, kterou lze s využitím podpůrných opatření případně 
překročit. 
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Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Postup při zajišťování výuky je obdobný jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato 
skutečnost vychází z toho, že také žák mimořádně nadaný má speciální vzdělávací potřeby.

- IVP 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.

- IVP je sestaven nejpozději  do jednoho měsíce od obdržení  doporučení  školského poradenského
zařízení.  Součástí  IVP je  termín  vyhodnocení  naplňování  IVP a  může  též  obsahovat  i  termín
průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné.

- IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován
v průběhu školního roku.

- Výchovný  poradce  zajistí  písemný  informovaný  souhlas  zákonného  zástupce  žáka,  bez  kterého
nemůže  být  IVP  prováděn.  Poté  jsou  předány  informace  o  zahájení  poskytování
podpůrných opatření podle IVP ředitelce školy a zaznamenány do školní matriky.

 Pokud jde o metody  práce a úpravu vzdělávacího procesu, umožňujeme mimořádně nadaným žákům:
-  předčasný nástup dítěte ke školní docházce,
- samostatnou a skupinovou práci v rámci třídy,
- zadávání specifických a doplňujících úkolů a projektů,
- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy,
- příprava a účast na soutěžích (školního, okresního a celostátního charakteru),
- nabídka zájmových aktivit.

Školní poradenské pracoviště a pedagogická intervence
Kontaktním pracovníkem pro komunikaci se ŠPZ je ředitelka školy.

Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovným poradcem a školním metodikem prevence.
Vzhledem k tomu,  že  jsme školou  málotřídní,  není  součástí  našeho pedagogického sboru  speciální
pedagog ani  školní  psycholog.  Škola  tedy  nezajišťuje  žákům individuální  ani  skupinovou speciální
pedagogickou péči v rámci výuky ani mimo vyučování.

Pro žáky se SVP provádíme podle možností školy tyto úpravy vzdělávacího procesu: dělení výuky
cizího jazyka na skupiny

Škola  zajišťuje  skupinovou  pedagogickou  intervenci  v  rozsahu  jedné  hodiny  týdně  v  čase  po
vyučování, a to pro žáky, kteří mají docházku doporučenou ze ŠPZ.

 Zapojení dalších subjektů a právní vymezení
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naše škola spolupracuje prioritně

s Pedagogicko psychologickou poradnou  Brno,  pracoviště  Hybešova.  S ostatními  subjekty  škola
bude spolupracovat v souladu s doporučením poradenského zařízení.

Při  stanovení  podpůrných  opatření  pro  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  škola
vychází  z  doporučení  školského  poradenského  zařízení  a  přiznaného  stupně  podpory  v souladu
s vyhláškou č. 27/2016 Sb., přílohy č. 1.

Změny vypracovala: Mgr. Kateřina Gančarčíková, ředitelka školy
1.9.2016
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