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3. Charakteristika ŠVP 

 
3.1 Zaměření školy 

 

Naše škola má svá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji 

odlišují od ostatních škol, a tím je intenzívnější zaměření na cizí jazyky. 

Již od školního roku 1990/1991 se zaměřujeme na rozšířenou výuku cizích jazyků, která byla 

zavedena od 3. ročníku podle učebních dokumentů schválených MŠMT ČR pod č. j. 

16333/96-22-21. Naše škola v tomto zaměření nadále pokračuje, a to v podobě tříd 

s rozšířenou výukou cizích jazyků (RVJ) nebo jazykových skupin tříd. Vedle toho 

pracují na druhém stupni běžné třídy bez jazykového zaměření. 

 

Anglický jazyk se na naší škole vyučuje již od 1. třídy.  

 

Na konci druhého ročníku jsou žáci zařazováni  na základě posouzení nadání a předpokladů 

do jazykových skupin různých úrovní s platností od třetího do pátého ročníku. Na konci 

pátého ročníku absolvují všichni žáci školní testování a na základě výsledků testů jsou 

rozděleni do jazykových a běžných tříd. Jazykové a běžné třídy pracují od šestého do 

devátého ročníku. Jazykové třídy přibírají další cizí jazyk (NJ, RJ nebo FJ) od šestého 

ročníku, běžné třídy od sedmého ročníku. 

 

Pro výuku cizích jazyků slouží dvě odborné jazykové učebny a dostatečné množství audio a 

video techniky, interaktivní tabule, dále používáme zahraniční učebnice a zahraniční časopisy.  

Název ŠKOLA ŠIROKÝCH MOŽNOSTÍ není nahodilý. Plně vyjadřuje základní myšlenku 

našeho vzdělávacího programu: Připravit žáky s co nejširším všeobecným rozhledem, 

jazykově i odborně vybavené k dalšímu uplatnění v životě.  

Škola se vedle cizích jazyků také zaměřuje na: 

 

 práci s výpočetní a komunikační technikou 

 sportovní výchovu 

 širokou nabídku volitelných i nepovinných předmětů a zájmových kroužků 

 integraci žáků se speciálními potřebami 

 inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým 

druhem postižení 

 

 

Co děláme a kam směřujeme: 
 

 Učíme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě. 

 Využíváme efektivní metody výuky, jako např. projektové vyučování, výuka týmové 

práce apod.  

 Efektivní výuku podporujeme exkurzemi, besedami, návštěvami kulturních a 

společenských center a akcí, spoluprací vyučujících se žáky na grantových programech 

atd. 

 Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií ve všech 

předmětech.  
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 Podporujeme sportovní výchovu a vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu. 

 Připravujeme žáky k volbě povolání; podporujeme výuku pracovního vyučování a 

pracovních činností.  

 Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména pravidel školního řádu a 

slušného chování). Učíme žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, 

nikoliv od toho, aby se porušovala. 

 Věnujeme stejnou péči všem žákům.  

 Klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny. 

 Integrujeme žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním 

znevýhodněním.  

 Vytváříme vhodné podmínky pro rozvoj nadaných žáků možností dalšího výběru 

volitelných a nepovinných předmětů a zájmových činností.  

 Velký důraz klademe na prevenci nežádoucího chování.  

 Respektujeme potřeby a zájmy rodičů a zákonných zástupců žáků. 

 Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou 

informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další 

vzdělávání pedagogů, přenášení inovací, vč. zapojení studentů pedagogických fakult do 

praxe. 

 Prioritou je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování, zlepšování vybavení školy 

výukovým zařízením a pomůckami. 

 Preferujeme důležitou úlohu školní družiny. 

 

 Prevence nežádoucího chování 
 

Naše škola podporuje zdravý životní styl žáků, proto klademe důraz na předcházení 

nežádoucího chování, které zaznamenává ve společnosti velký nárůst. Zvolili jsme koncepci, 

která je založena na kontinuálním působení na žáky všech věkových kategorií od 1. do 9. 

ročníku. 

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít 

problémům a následkům, které jsou spojeny s nežádoucím chováním, případně minimalizovat 

jejich dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření. 

 

Nežádoucí chování u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity zaměřené na: 

 

1. předcházení výskytu rizikových  projevů žáků:  

 násilí a šikanování, 

 záškoláctví, 

 kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování, 

 ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, 

 xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, 

 užívání návykových látek, anabolik, medikamentů a onemocnění HIV/AIDS, 

 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling), 

 závislost na politickém a náboženském extrémismu, 

 

             2. rozpoznání a zajištění včasné intervence především v případech 

 domácího násilí, 

 týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, 

 ohrožování mravní výchovy mládeže, 

 poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 
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Další oblasti, které se přímo neřadí do nežádoucího chování, ale souvisejí s výchovou 

našich žáků a naši koncepci doplňují: 

 vztahy mezi lidmi 

 vztahy v kolektivu 

 slušné chování ve škole i na veřejnosti 

 komunikace 

 bezpečné chování (ve škole, venku, v dopravě …) 

 zdravý životní styl (zdraví, lidské tělo, výživa…) 

 ochrana přírodních a kulturních hodnot 

 

Důraz klademe především na nespecifickou primární prevenci, kterou se rozumí aktivity 

s nedílnou součástí primární prevence, jejímž obsahem jsou všechny metody a postupy 

umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a 

pohybových a sportovních aktivit. 

Abychom docílili kontinuálního působení na žáky ve výchovném systému naší školy, 

postihuje nežádoucí chování žáky 1. stupně, 2. stupně a zároveň se opíráme i o preventivní 

programy, které probíhají ve školní družině. 

Aktivity školy jsou cíleně směrovány k efektivní primární prevenci a eliminaci aktivit 

z oblasti neúčinné primární prevence. 

 

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy, jasně definuje 

dlouhodobé a krátkodobé cíle, přizpůsobuje se kulturním, sociálním a dalším okolnostem i 

struktuře školy, oddaluje, brání nebo snižuje výskyt rizikového chování, má dlouhotrvající 

výsledky, pojmenovává problémy z oblasti rizikového chování a případné další závislosti, 

včetně anabolik, dopingu, násilí a násilného chování, intolerance a antisemitismu, podporuje 

zdravý životní styl a poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu 

školy. 

 

Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na 

výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a 

rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen 

na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého 

pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Minimální 

preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, je 

průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je 

součástí výroční zprávy o činnosti školy.  

Minimální preventivní program zahrnuje: 

 spolupráci pedagogického sboru  

 spolupráci se zákonnými zástupci žáků 

 aktivity pro žáky – specifickou i nespecifickou prevenci 

 spolupráci s jinými institucemi 

 

Oba dokumenty jsou zpracovány podle aktuální platné legislativy.  

 

  
 

 Charakteristika ŠKOLNÍ DRUŽINY 
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ŠD tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního 

vyučování, má svá specifika.  

Školní družina realizuje vzdělávací program ve výchově mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, relaxačních, rekreačních a zájmových činností. Všechny činnosti by měly být 

přiměřené věku žáků a jejich momentálnímu stavu. Činnosti žáci vykonávají dobrovolně na 

základě vzbuzeného zájmu a motivace. ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování. 

Výchovný program rozvíjí citovou, rozumovou a společenskou výchovu. Upevňuje zdraví a 

zdravý způsob života, seznamujeme žáky s protidrogovou prevencí. 

Individuálním přístupem se snažíme upevňovat u žáků sebekázně, sebedůvěru, sebekontrolu, 

vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti, úctě k rodičům, prarodičům, učitelům, dospělým 

lidem.  

Každý den je naplňován jinou výchovnou činností, která navazuje na školský vzdělávací 

program a je vykonáván s ohledem na spontánní činnosti žáků. 

 

Cílem vzdělávacího plánu ve školní družině není jen vyplňování času žáků zaměstnáním 

aktivitami dle výchovných složek, ale cílená činnost, která má rozvíjet kompetence žáků, 

jejich osobnost a dává jim dostatek námětů pro samostatné naplňování volného času. 

 

Kompetence k trávení volného času 

 vedeme k výběru vhodných aktivit a zapojení se do nich 

 rozvíjíme zájmy v organizovaných i individuálních činnostech 

 vedeme ke správnému rozhodnutí při výběru (vhodné, nevhodné) nabídky na využití 

volného času 

 vedeme k organizaci zájmové činnosti 

 vedeme k respektování pravidel 

 

Komunikativní kompetence  

 učíme vyjádřit své myšlenky a názory v souvislém ústním projevu  

 učíme nebát se vyjádřit a obhájit svůj názor  

 vedeme k naslouchání názorů druhých, rozumí jim a respektuje, ve vhodný okamžik se 

dokáže zapojit do diskuze  

 vedeme k práci s informacemi  

 vedeme ke kultivovanému vyjadřování  

 vedeme k prezentaci sebe sama a k prezentaci své práce slovním projevem  

 

Kompetence k řešení problémů  

 vedeme k vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni, rozpoznání a 

pochopení problémů 

 vedeme k pochopení, že vyhýbání se problémům nevede k cíli  

 vedeme k přemýšlení o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyšlení a naplánování 

způsobu řešení problémů a využívání k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 učíme rozlišovat správná a chybná řešení, vymýšlet řešení nová  

 vedeme k uvědomování si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a zhodnocení výsledků svých 

činů  

 

Kompetence k učení  

 vedeme k dokončení započaté práce  

 učíme samostatně získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich 

závěry pro využití v budoucnosti  



Základní škola, Ostrava – Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 

  

 5 3. Charakteristika ŠVP 

 

 učíme umět si zhodnotit své výkony  

 učíme klást si otázky a hledat na ně odpovědi  

 učíme získané vědomosti dávat do souvislostí  

 učíme získávat vědomosti z různých zdrojů a pramenů, získané zkušenosti uplatňovat v 

praktických situacích  

 

 

 

Sociální a interpersonální kompetence 

 vedeme k samostatnému rozhodování o svých činnostech, uvědomování si, že za ně            

odpovídají a nesou důsledky 

 vedeme k rozpoznávání vhodného a nevhodného chování 

 vedeme k vnímání agresivity, šikany a umění se jim bránit 

 rozvíjíme spolupráci ve skupině, podílíme se společně na vytváření pravidel práce v týmu, 

na základě poznání nebo přijetí nové role, v pracovní činnosti pozitivně ovlivňujeme 

kvalitu společné práce 

 rozvíjíme pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný 

rozvoj: ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a 

sebeúcty 

         

Činnostní a občanské kompetence 

 vedeme k plánování, řízení a hodnocení 

 vedeme k podílení se na tvorbě týdenních plánů 

 vedeme k uvědomování si práva svá i práva druhých 

 vedeme k odpovědnému chování s ohledem na své zdraví a bezpečnost 

 rozvíjíme chápání základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy a 

uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 vedeme k respektu přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, schopnost 

vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomit si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

 

Konkrétně rozpracovaný program ŠKOLNÍ DRUŽINY je součástí našeho školního 

vzdělávacího programu a je umístěn v PŘÍLOZE ŠVP ZV. 

 

 Profil absolventa 

 
Naše základní škola vzdělává své žáky tak, aby naši absolventi byli schopni orientovat se v 

běžném životě a aktivně se účastnili společenského a kulturního života, aby byli sociálně zralí 

a byli si vědomi svých práv a povinností, dodržovali je a ctili demokratické fungování 

společnosti. 

Absolvent naší školy by měl být schopen rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální 

zdraví a být za ně plně odpovědný. 

Měl by umět komunikovat ústně, písemně i pomocí ICT a to jak v mateřském jazyce, tak i 

v cizím jazyce. Měl by prakticky používat ICT při své práci i pro vlastní vzdělávání. 

Náš absolvent by měl být schopen se samostatně učit a samostatně řešit úkoly, své znalosti a 

dovednosti by měl dál tvořivě rozvíjet a propojovat a chápat nutnost celoživotního vzdělávání. 

Měl by umět pracovat v týmu, vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor. 
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Absolvent naší školy by se měl orientovat v zaměření různých oborů, aby si mohl vybrat 

podle svých zájmů a schopností nejvhodnější profesní orientaci. Měl by obstát nejen při 

přijímacích řízeních a přijímacích zkouškách, ale i ve vybraném studiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitu vzdělávacího systému dokumentuje také zájem středních škol o naše vycházející 

žáky. 

 

 

♥ 

HLAVA - ROZUM 

- ORIENTUJE SE V OKOLNÍM SVĚTĚ A LIDSKÉM DĚNÍ 
- ZVLÁDÁ PRÁCI S INFORMAČNÍMI TECHNOLOGIEMI  
- MÁ VŠEOBECNÝ PŘEHLED  
- OVLÁDÁ MLUVENÝ A PSANÝ MATEŘSKÝ JAZYK 
- MLUVÍ A PÍŠE JEDNÍM CIZÍM JAZYKEM 
- ZNÁ ZÁKLADY DRUHÉHO CIZÍHO JAZYKA 
 

 

RUCE - DOVEDNOST 

- JE SCHOPEN SE AKTIVNĚ ROZVÍJET A PRACOVAT NA SOBĚ 
- MÁ  ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PRAKTICKÉHO ŽIVOTA 
- OSVOJUJE SI  RŮZNÉ ŘEMESLNÉ PRÁCE  
- DOKÁŽE ANALYZOVAT A ŘEŠIT KONKRÉTNÍ SITUACE  
- DOVEDE VYHLEDAT A VYHODNOTIT DATA, INFORMACE 
- UMÍ SE SAMOSTATNĚ ROZHODOVAT 
- ROZVÍJÍ SI TĚLESNOU ZDATNOST 
 

SRDCE - POSTOJ 

- VNÍMÁ PRÁCI JAKO FORMU ROZVOJE A REALIZACE 
- UVĚDOMUJE SI PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ  
- TÝMOVOU SPOLUPRÁCI SHLEDÁVÁ JAKO VÝHODU A 

PODPORUJE JI 
- VNÍMÁ DNEŠNÍ SVĚT V GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
- UVĚDOMUJE SI VÝZNAM EKOLOGICKÉHO PŘÍSTUPU 
- PROJEVUJE ÚCTU SOBĚ I DRUHÝM  
- VNÍMÁ ROZMANITOSTI RŮZNÝCH KULTUR 
 


