
 

Školní vzdělávací program 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DOBRÁ NÁLADA“ 

 

 

Soukromá základní škola Dobré nálady, 

školská právnická osoba 

 

 

 



 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název školního vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Dobrá nálada“, zpracován podle 

upraveného RVP 2013. 

 

Název školy:  

Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba 

 

Adresa školy:  

sídlo: Jílová 532/8, Neředín, 779 00 Olomouc 

působnost: Obchodní akademie Olomouc, Vančurova 713/4, 779 00 Olomouc 

 

Zřizovatelé školy: Mgr. Jana Kunovská, Mgr. Tereza Jurášová 

 

Ředitel školy: Mgr. Michal Daněk 

 

IČO: 04 999 738 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 

 

ŠVP byl schválen radou školské právnické osoby dne: 5. 9. 2016 

 

Kontakt: 

tel: 585 205 917  

email: zsdobrenalady@gmail.com 

web: www.zsdobrenalady.cz 

 

 

 

_______________________ 

           razítko školy 

                          _______________________ 

                                Mgr. Michal Daněk 

                                       ředitel školy 

 

mailto:zsdobrenalady@gmail.com


 

Charakteristika školy 

 

Soukromá základní školy Dobré nálady, školská právnická osoba, je zapsaná v rejstříku 

školských právnických osob s účinností od 1. 9. 2016. 

Soukromá základní škola Dobré nálady se nachází v prostorách olomoucké OBCHODNÍ 

AKADEMIE, která sídlí v samém centru města na třídě Spojenců 11 v těsném sousedství 

Čechových sadů. I kdyţ polohou patří do středu Olomouce, jedná se o klidnou ulici 

s výbornou dopravní dostupností. V blízkosti se nachází dva olomoucké parky – Čechovy a 

Smetanovy sady, zimní stadion, plavecký bazén, muzeum nebo centrum Semafor, tzn. 

instituce, které plánujeme s dětmi navštěvovat. 

Naši ţáci mají v budově k dispozici samostatný vchod z ulice Vančurovy, samostatné šatny 

a sociální zařízení, třídy se nacházejí téţ v odděleném prostoru, tudíţ s „chodem“ střední 

školy přicházejí do kontaktu pouze návštěvami školní jídelny, kde se pohybují vţdy 

za doprovodu vyučujícího. 

Velikost školy 

Soukromá základní škola Dobré nálady je koncipována jako úplná škola s 1. i 2. stupněm, 

tedy s třídami od 1. do 9. ročníku, přičemţ v kaţdém ročníku bude jen jedna třída. Škola má 

školní druţinu, která představuje jedno oddělení.  

 

Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor má v současnosti 4 členy. Tým Dobré nálady čítá 7 členů. Všichni učitelé 

jsou plně aprobování a pravidelně pracují na doplnění svých odborných znalostí.  

V oblasti cizích jazyků má škola kvalifikované pedagogy anglického a francouzského jazyka. 

 

Formy spolupráce se zákonnými zástupci 

Jsme škola rodinného typu, která staví na vstřícné komunikaci se všemi účastníky výchovně 

vzdělávacího procesu. Škola je otevřená rodičům, pedagogové jsou připraveni kdykoliv 

konzultovat všechny záleţitosti týkající se školních aktivit a chování ţáků se zákonnými 

zástupci dětí.  

Rodiče budou zváni na všechny akce pořádané školou za účelem vytváření a posilování 

dobrých a přátelských vztahů v rámci Dobré nálady. 

 

Podmínky školy 

V současnosti máme k dispozici 2 učebny přímo v budově obchodní akademie a školní 

jídelnu. Děti se vzdělávají v přiměřeně velkých a vybavených učebnách, které jsou rozdělené 

na dvě části. Jedna část slouţí k výuce, druhá pak k relaxačním aktivitám. Uspořádání lavic je 

moţné variabilně měnit. Hygienické zařízení odpovídá všem patřičným normám. Těsné 

sousedství dvou olomouckých parků nabízí dětem pohybové vyţití a další aktivity. Na 

ukládání oblečení a obuvi dětem slouţí šatní skříňky umístěné v blízkosti kmenové třídy. 

K obchodní akademii patří samostatná budova nacházející se v její těsné blízkosti (v téţe 

ulici), v níţ se nachází tělocvična, gymnastický a cvičební sál, posilovna. Tyto prostory 



 

vyuţíváme pro pohybové aktivity ve vyučovacích předmětech vzdělávací oblasti Člověk 

a zdraví (Tělesná výchova).  

 

Hodnocení  

Ţáci naší školy jsou hodnoceni klasicky, tj. klasifikačním stupněm. Ten je doprovázen 

slovním hodnocením učitele s vytyčením úspěchů a popřípadě navrhnutím moţnosti zlepšení 

v dané oblasti. Nedílnou součástí bude i sebehodnocení. Zásadní je umoţnit kaţdému 

vyniknout v oblastech jeho schopností, nadání a zájmů. 

 

Dlouhodobé projekty 

S postupným rozvíjením a zvyšováním počtu tříd se naše škola zapojí do různých 

dlouhodobých projektů, které budou korespondovat se zaměřením školy a jejím vzdělávacím 

programem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Charakteristika školního vzdělávacího programu Dobrá nálada 

 

Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a z koncepce vytvořené našimi 

pedagogy pro poskytnutí kvalitního všeobecného vzdělání. Koncepce je vytvořena tak, 

aby školní docházka na naší základní škole ţáky dobře připravila na jejich budoucí studium 

a budoucí povolání, a to v rodinném prostředí malé školy, v níţ je pro kaţdého ţáka zajištěn 

individuální přístup ze strany pedagogů. Tím umoţňuje v co nejširší míře také rozvoj 

schopností a zájmů jednotlivých ţáků. 

Chceme vést ţáky k osvojení potřebné strategie učení, aby byli motivováni k celoţivotnímu 

vzdělávání, aby se naučili řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s lidmi okolo sebe, 

uměli si vytvářet co nejlepší podmínky pro ţivot svůj i svých blízkých, chránili své fyzické 

i duševní zdraví, byli ohleduplní, slušní a tolerantní k jiným lidem. Dále chceme ţáky 

podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k respektu k práci. Našim cílem je 

také pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je při rozhodování 

o vlastní ţivotní a profesní orientaci. 

Usilujeme o bezproblémovou komunikaci a vstřícné jednání mezi všemi účastníky výchovně 

vzdělávacího procesu. Cílem Dobré nálady je být místem, kde se děti cítí bezpečně, nebojí se 

sdělit své názory, myšlenky, postřehy a představy a kde získají kvalitní vzdělání vedoucí 

k všestrannému osobnostnímu rozvoji. 

Naše škola si zakládá na přátelském rodinném prostředí bez přítomnosti sociálně 

patologických jevů. 

 

Náš ŠVP v sobě zahrnuje šest základních směrů, kterými se profilujeme: 

 

Individuální přístup k dítěti 

Počet ţáků v jedné třídě nepřesahuje 15. Tímto lze snáze vytvořit úzký kontakt a partnerský 

vztah mezi osobou učitele a ţáka. Důraz je kladen na spolupráci s rodiči dětí, kde rodič je 

součástí školy, aby vznikla skutečná harmonie mezi rodinou a školou. 

Prioritou je rovněţ vzájemná spolupráce dětí a to napříč celou školou (forma školních 

projektů), aby se děti naučily komunikovat nejen se svými vrstevníky, ale i dětmi mladšími 

a staršími, stejně jako i s ostatními učiteli a zaměstnanci školy. 

 

Rozšířená výuka cizích jazyků 

Od první třídy je zařazená výuka angličtiny, od čtvrté pak výuka francouzského jazyka. 

Na druhém stupni bude téţ nabízena formou volitelného předmětu či zájmového krouţku 

výuka dalšího cizího jazyka – němčiny, španělštiny nebo ruštiny. V nejvyšších ročnících 

plánujeme realizovat jeden volitelný vyučovací předmět v cizím jazyce. 

 

Provázaná výuka 

Cílem tohoto směru je učení v souvislostech, které vede k získání všeobecného přehledu 

v oblastech lidského poznání. Učivo je pojato globálně, učební látka bude integrována 

do tematických celků umoţňujících pochopení souvislostí mezi učivem jednotlivých 



 

předmětů. Důraz je kladen na praktické vyučování, na posilování schopnosti zvládat praktické 

dovednosti. 

 

Moderní vyučovací metody 

Nezbytně důleţité je rozvíjet u dětí kreativitu a samostatnost, respektovat a podporovat jejich 

individuální nadání, dbát na rozvoj kultury řeči a kooperativní učení. Základem je udrţení 

a rozvoj přirozené vnitřní motivace a zvídavosti dětí. Metody výuky vedou k pozitivnímu 

stimulu a názornosti, jsou přizpůsobeny potřebám ţáků a vedou k rozvoji schopnosti 

spolupráce. 

Ve vyučování uplatňujeme moderní vyučovací metody (bloková výuka řízená podle potřeby 

ţáků a učitele, skupinové práce, diskusní metody, komunikační kruh, projektová výuka, dny 

v přírodě apod.) 

 

Výchova k občanství 

Škola téţ vede ţáky k výchově k občanství, učí ţáky respektu a uplatňování mravních 

principů a pravidel společenského souţití. Základem pak je příprava ţáků na ţivot jako 

takový rozvíjením schopností důleţitých pro spokojený a plnohodnotný ţivot - snaha vést děti 

k toleranci, úctě k sobě samým i k ostatním, lásce k přírodě a své zemi. Do výuky jsou 

zapojovány aktivity vedoucí k dosaţení výše uvedených cílů, které jsou přizpůsobeny věku 

dětí. Její součástí je také učit ţáky orientovat se ve stále se proměňující sociální realitě, 

vyrovnávat se s různými ţivotními situacemi a rozumět aktuálním událostem doma i ve světě. 

 

Výuka a pobyty v přírodě 

Nedílnou součástí jsou pobyty v přírodě nejen za účelem získání základních znalostí o jejích 

zákonech a její ochraně, ale také pro poskytnutí moţnosti k dostatku pohybu v tom 

pro člověka nejpřirozenějším prostředí, které podstatně přispívá k jeho všestrannému rozvoji. 

 

Další významné aktivity školy 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Významným bodem je pravidelné realizování programů primární prevence v oblasti sociálně 

patologických jevů, které poskytnou ţákům znalosti a dovednosti, které efektivně vedou 

k minimalizování nebezpečí výskytu nebo rozvoje určitých forem rizikového chování. 

 

Kulturní aktivity 

Děti společně se svými pedagogy poznávají své město z pohledu druhé nejvýznamnější 

památkové rezervace ČR a jako město kultury pravidelnými návštěvami dostupných 

historických míst a konaných kulturních akcí. 

 

 

 

 



 

Cíle školního vzdělávacího programu 

 

Prioritou je poskytnout veškerý výchovně vzdělávací proces dětem v klidném, přátelském 

a rodinném prostředí školy, ze kterého vzejde samostatně se rozhodující a zdravě sebevědomá 

osobnost ţáka plnící svědomitě své povinnosti, jednající svobodně s vědomím plné vlastní 

odpovědnosti za své činy a vyznávající kladné morální hodnoty. 

 

Prvním krokem je především usnadnit a pomáhat dětem co nejlépe zvládnout přechod 

z předškolního vzdělávání do prostředí povinné školní docházky a dosáhnout u nich vnímání 

pocitu bezpečí v novém prostředí a s novými lidmi. 

 

Rozvíjet komunikační dovednosti v mateřském i cizím jazyce a v sociálních vztazích.  

 

Umoţnit ţákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro další celoţivotní vzdělávání. 

Pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnostmi 

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní 

ţivotní a profesní orientaci. 

 

Při kaţdodenní práci s dětmi pak rozvíjet a posilovat schopnost řešení problémů, které přináší 

kaţdodenní běţný ţivot, posilovat umění uznat chybu a zvolit vlastní kroky a postupy vedoucí 

k jejich nápravě, vést ţáky k všestranné a otevřené komunikaci, rozvíjet schopnost kritického 

myšlení. Naučit děti stále rozvíjet schopnost přímo komunikovat nejen s vrstevníky, 

ale i s dospělými, nabádat děti k poznání, ţe nejoptimálnější je přímá komunikace, nikoliv 

vyuţívání prostředků společenských sítí. 

 

Pracovat se ţáky takovými způsoby a formami, které v nich budou podporovat pocit bezpečí, 

získání zdravého sebevědomí, schopnost sebehodnocení a řešení problémových situací 

v návaznosti na dobrou komunikaci s vrstevníky i dospělými. 

 

Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě, vést ţáky k toleranci k jiným 

lidem a jejich kultuře, učit je ţít společně s ostatními lidmi, chránit zdraví své i jiných. 

 

Při výchově ţáků jako občanů České republiky posilovat vědomí vlastenectví, uvědomění 

potřeby zachování českých zvyků a tradic, vést k úctě k ţivotu a k hodnotám vycházejících 

ze základů evropské kultury. Taktéţ usilovat o osvojení znalostí a dovedností, které vedou 

k porozumění financím a správnému zacházení s nimi v různých ţivotních situacích, pomáhat 

odhalit a následně rozvíjet vlastní schopnosti a nadání, vést je společně s osvojenými 

vědomostmi a dovednostmi k budoucímu profesnímu zaměření a budovat respekt k práci 

a úspěchům druhých. 

 

V rámci výchovy ke zdraví pak směrovat děti ke zdravému ţivotnímu stylu a odpovědnosti 

za své vlastní zdraví a vytvářet podmínky a motivovat ţáky k smysluplnému nakládání 

s volným časem. 

 



 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Pro splnění cílů školního vzdělávacího programu vyuţívá škola výchovné a vzdělávací 

strategie, které jsou formulovány ke kaţdé klíčové kompetenci. 

 

Kompetence k učení – umožnit žákům osvojit se strategie učení a motivovat 

je k celoživotnímu vzdělávání 

 volíme vhodné metody a formy práce pro efektivní učení, k osvojení znalostí 

a dovedností, kterou budou dobře uplatnitelné v jejich dalším vzdělávání a v reálném 

ţivotě 

 připravujeme netradiční úkoly a projekty 

 pouţíváme názorné pomůcky a vyuţíváme znalostí z různých předmětů 

 vedeme ţáky k hledání souvislostí mezi jevy 

 individuálním přístupem se snaţíme umoţnit všem ţákům vyniknout a zaţít úspěch 

 se ţáky vedeme diskuse, kritické posuzování a vyvozování závěrů 

 pěstujeme u ţáků návyk sebekontroly 

 vedeme ţáky k hodnocení vlastní práce 

 pouţíváme hodnocení s prvky pozitivní motivace 

 vytváříme příleţitosti k propojení teoretických poznatků s praxí 

 vedeme ţáky ke schopnosti vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů, učíme 

je k nim kriticky přistupovat 

 

Kompetence k řešení problémů – podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému 

uvažování 

 motivujeme ţáky zadáváním úloh z praktického ţivota 

 učíme ţáky definovat problém 

 podněcujeme ţáky, aby na základě získaných vědomostí a dovedností navrhovali 

různá řešení problému 

 podporujeme originalitu a tvořivé přístupy, různé varianty a netradiční řešení situací 

a problémů 

 při řešení problému volíme práce v týmu či skupinách, vytváříme projekty 

 vedeme ţáky ke kritickému myšlení a obhajování svých rozhodnutí 

 zjišťujeme názory a připomínky ţáků 

 

Kompetence komunikativní – vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, 

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

situací 

 vedeme ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky, učiteli a ostatními dospělými 

ve škole i mimo školu 

 klademe důraz na slušnost a kulturu komunikace 

 umoţňujeme ţákům zapojit se do diskuse 

 učíme ţáky naslouchání druhým, respektování jejich názorů a vhodné argumentaci 



 

 učíme ţáky kultivovaně obhajovat vlastní názor 

 vyţadujeme dodrţování domluvených pravidel 

 

Kompetence sociální a personální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat 

práci a úspěchy vlastní i druhých, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí 

i přírodě 

 vedeme ţáky k efektivní spolupráci ve skupině a k stanovování si pravidel při práci 

v týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc při učení a spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme otevřenou a kultivovanou diskusi mezi ţáky a učiteli 

 rozvíjíme schopnost ţáků zastávat různé role v týmu 

 posilujeme u ţáků vědomí, ţe při spolupráci lze dosáhnout cílů osobních i společných 

 usilujeme o vytváření bezpečného sociálního prostředí, pozitivní pracovní atmosféry 

a budování a posilování mezilidských vztahů 

 sledujeme sociální vztahy ve třídě i v pracovním týmu 

 vytváříme pozitivní pracovní atmosféru a důvěru mezi učiteli a ţáky 

 vedeme ţáky k dodrţování dohodnutých pravidel chování daných školním řádem 

 nasloucháme sdělením a názorům ţáků, motivujeme, chválíme a poskytujeme 

konstruktivní kritiku 

 

Kompetence občanské – připravit žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné 

a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 

 učíme ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví 

a být za ně odpovědní 

 vedeme ţáky k respektování pravidel ţivota ve společnosti (zákonů i obecných 

morálních zásad) 

 demonstrujeme na konkrétních příkladech pozitivní i negativní projevy chování lidí 

 vedeme ţáky k sebeúctě a úctě k druhým 

 vedeme ţáky k důstojnému vystupování na veřejnosti, k reprezentaci naší školy 

 vedeme ţáky k poznání regionálních dějin a kulturních památek 

 při hodnocení ţáků uţíváme prvky pozitivní motivace 

 netolerujeme sociálně patologické projevy chování ţáků, odmítáme agresi a vulgaritu 

v chování ţáků 

 vyţadujeme dodrţování dohodnutých pravidel chování ve škole stanovených školním 

řádem 

 usilujeme u ţáků u vytvoření vztahu k národním tradicím a kulturnímu a historickému 

dědictví 

 

Kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu 

s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi 

při rozhodování o vlastní životní orientaci 

 vedeme ţáky k samostatnosti při plánování a organizaci práce a k vytváření 

pracovních návyků 



 

 chválíme kvalitní práci ţáků, jejich snahu a aktivitu 

 dbáme na bezpečnost práce ţáků a dodrţování pracovních a hygienických návyků 

 seznamujeme ţáky s moţnostmi ochrany ţivotního prostředí 

 zprostředkováváme informace o jednotlivých pracovních profesích 

 

Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků 

mimořádně nadaných 

 

Jedním z členů týmu Dobré nálady je speciální pedagog, škola bude externě spolupracovat 

se školním psychologem. Zajišťujeme podnětné a vstřícné prostředí k maximální 

individualizaci péče o kaţdého ţáka. 

 

Vzdělávání ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

Do této oblasti se řadí ţáci se zdravotním postiţením (tělesné, zrakové, sluchové, s vadou 

řeči, autismus, souběţné postiţení více vadami) a ţáci se zdravotním znevýhodněním 

(zdravotní oslabení, dlouhodobá onemocnění). 

Nejčastějšími specifickými vývojovými poruchami učení jsou u ţáků základních škol 

dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Mezi doprovodné jevy můţeme řadit 

i hyper/hypo aktivitu. 

 

Ţáci se specifickými poruchami učení 

Vytipování ţáků se specifickými poruchami učení bude prováděno třídními učiteli 

na 1. stupni a učiteli českého jazyka a cizích jazyků ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními 

pedagogy na 2. stupni. Po dohodě se zákonnými zástupci budou následně kontaktována 

odborná pracoviště. O doporučeních a výsledcích šetření pedagogicko - psychologické 

poradny budou informováni všichni pedagogové daného ţáka a ti následně budou uplatňovat 

ve výuce individuální přístup tak, aby byl v poţadavcích na výsledky výuky, klasifikaci 

a hodnocení v souladu s doporučeními poradny. V případě, ţe pedagogicko - psychologická 

poradna doporučí integraci ţáka, třídní učitel vypracuje ve spolupráci s ostatními vyučujícími 

daného ţáka a zákonnými zástupci individuální vzdělávací plán, podle kterého budou 

vyučující se ţákem pracovat. Tento dokument bude závazný pro zajištění specifických 

vzdělávacích potřeb ţáků, za jeho vypracování odpovídá ředitel školy. Spolu s třídním 

učitelem s ním seznámí zákonné zástupce ţáka, kteří jej podepíší. 

Individuální vzdělávací plán obsahuje: údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu 

poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče ţákovi, údaje o cíli 

vzdělávání, časové a obsahovém rozvrţení učiva, volbě pedagogických postupů, způsobu 

zadávání úkolů a způsobu hodnocení, informace o kompenzačních pomůckách a materiálech, 

které se budou k nápravě pouţívat, způsob spolupráce se zákonnými zástupci ţáka. 

 

 

 

 



 

Vzdělávání ţáků s výše uvedenými specifiky se podle typu a závaţnosti diagnostikované 

poruchy bude realizovat těmito způsoby: 

 

 úzká spolupráce s rodinou -  okamţité kontaktování a předání informací zákonným 

zástupcům o poradenských sluţbách, zprostředkování kontaktů s pracovníky 

pedagogicko psychologické poradny, informování o moţnostech zlepšení individuální 

situace těchto ţáků, konzultace výukových problémů dětí a hledání řešení. 

 individuální péče ve vyučovacích hodinách, respektování individuálního tempa 

 individuální vzdělávací plán 

 vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání (přiměřený obsah, vhodné formy 

a metody práce) 

 uţívání vhodných didaktických a kompenzačních pomůcek 

 důraz na ústní projev a obsahovou správnost 

 tolerance sníţení kvality písma 

 nehodnocení specifických chyb plynoucích z poruchy 

 poskytnutí dostatku času na přečtení zadání úkolu a následná kontrola, zda ţák 

porozuměl zadání 

 

Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním 

Ve vztahu k potřebám těchto ţáků budou vytvářet pedagogičtí pracovníci přátelské a vstřícné 

sociální prostředí. Důleţité je, aby byli tito ţáci zapojeni do kolektivu, aby docházelo 

k budování vzájemného respektu mezi dětmi, aby byly začleňovány aktivity k dlouhodobé 

individuální podpoře dětí a motivaci k dobrým výkonům.  Cílem školy v této oblasti je zaručit 

všem ţákům bezpečné a respektující prostředí a navázání dobrého kontaktu s rodinou ţáka. 

U ţáků z jazykově odlišného prostředí je důleţitý důraz na postupné zvládnutí českého jazyka 

formou individuálních konzultací s pedagogem, výběrem učebnic, popřípadě pomocí 

jazykových kurzů. 

 

Zabezpečení výuky mimořádně nadaných ţáků 

Pro tuto oblast je důleţitá spolupráce třídního učitele, ostatních pedagogů ve škole 

a odborným poradenským zařízením. Zajištění vzdělávání těchto ţáků vychází ze specifik, 

k nimţ patří zejména znalosti a dovednosti přesahující stanovené poţadavky, vynikající 

paměť, schopnost učit se rychle a samostatně, zvládání sloţitých myšlenkových operací, 

záliba v řešení problémových úloh, vysoká koncentrace a motivace, rychlá orientace 

v učebních postupech a materiálech.  

Škola se bude snaţit zajistit ţákovi podnětné a vstřícné prostředí, v němţ bude moci rozvíjet 

svůj talent, dále bude škola nabízet zájmové aktivity, moţnost reprezentovat školu 

ve vědomostních soutěţích, ve sportovních kláních atd. 

 

Všeobecným cílem je dosáhnout u dětí celkové spokojenosti a vytvořit ze školy místo, kam 

budou chodit rády -  s elánem a dobrou náladou. 

 


