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Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ZŠ Prštice od 1.9.2013 takto: 

 

1. V kapitole 2 Charakteristika školy a ŠVP se odstavec 2.1 nahrazuje odstavcem 

v následujícím znění: 

2 Charakteristika školy 

2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola a Mateřská škola Prštice, jak je zřejmé z oficiálního názvu školy, je 

integrovaným subjektem základní a mateřské školy.  

Základní škola je málotřídní školou 1.stupně, pro žáky 1. – 5. ročníku. V současné době je 

trojtřídní. Jednotlivé ročníky jsou spojovány dle potřeb a možností školy s přihlédnutím na 

specifika učebního plánu, učebních osnov a v neposlední řadě na individuální potřeby 

kolektivu i jednotlivce. Součástí základní školy je školní družina a jídelna. Současná kapacita 

školy je 58 dětí, kapacita školní družiny 55 dětí. Školní jídelna má kapacitu 110 jídel.  

Mateřská škola má od září 2016 kapacitu 28 dětí, tedy jedno oddělení. Odloučené 

pracoviště na zámku bylo rozhodnutím zřizovatele k  30.6.2016 uzavřeno z důvodu 

dlouhodobě nevyhovujících podmínek. V září 2014 byla nově vybudována přístavba MŠ 

k budově základní školy, která funkčně zajišťuje propojení mateřské školy se základní a tím 

umožňuje dětem i pedagogům účast na společných akcích. 

 

 

1) V kapitole 2.2 Vybavení školy se odstavec 2.2.1 nahrazuje odstavcem v následujícím 

znění: 

 

2.2 Vybavení školy 

2.2.1 Prostorové, materiální a technické 

Materiální vybavení  pro vyučování je na standardní úrovni. Škola je velmi dobře 

vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván 

výukový software. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový software (VHS, DVD, 

CD) jsou průběžně doplňovány. Postupně zajišťujeme obměnu některých učebních pomůcek 

v souladu s realizací ŠVP. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu je využití 

informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto 

technikou. 

Škola má k dispozici 3 kmenové učebny a kabinet, kde je umístěn PC pro pedagogy            

a stanice s přístupem na internet. Třídy i kabinet postupně vybavujeme zázemím pro 

vytvářené učební materiály, hlavně účelným nábytkem. Do dvou hlavních tříd bylo 

v předešlých letech nainstalováno nové počítačové vybavení. Učebna v přízemí je kmenovou 

třídou 1. ročníku. Ve třídě v 1. patře je k dispozici dataprojektor s DVD. Učí se zde převážně 

děti 2. a 3. ročníku. Příležitostně je učebna využívána veřejností k prezentačním                        

a vzdělávacím akcím. Ve třídě jsou umístěny 4 počítače s připojením na internet. 

Druhá třída je  vybavená interaktivní tabulí, která zpříjemňuje a zefektivňuje výuku 4. a 5. 

ročníku, obzvláště v předmětech jako je vlastivěda a přírodověda. I tato třída byla v loňském 

roce vybavena 6 počítači s připojením na internet. Počítače žáci využívají nejen v hodinách 

informatiky, ale  oblíbené jsou i výukové programy do řady dalších předmětů. 
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 V kabinetu je umístěna kromě PC také kopírka, scaner a tiskárna. Vzhledem k místním 

podmínkám je zde  zároveň  umístěno informační centrum pro učitele.  

Všechny učebny jsou vybaveny novými lavicemi umožňující výškovou variabilitu              

a nábytkem vhodným pro kooperativní výuku a pro práci ve skupinách.  K alternativním 

výukovým činnostem, nenáročným pohybovým aktivitám, ale i  pro oddech a relaxaci je 

v zadní části učeben umístěn koberec.  

Školní družina má k dispozici vybavenou hernu a využívá i prostory školní jídelny, která 

je též k tomuto účelu částečně přizpůsobená.  

Součástí školy je školní zahrada, kterou využívá převážně školní družina, ale v letních 

měsících je příjemnou oázou i pro výuku některých předmětů jako je Vv, Hv, prvouka, čtení 

apod. V prostoru zahrady bylo v roce 2015 vybudováno environmentální hřiště s dřevěnými 

herními prvky, pískovištěm a dalšími relaxačními zónami pro odpočinek, ale i pro výuku 

pracovních, výtvarných činností a ekologických aktivit.  

Za školní zahradou je velké fotbalové hřiště, které slouží  k pohybovým aktivitám, 

zejména v Tv. V zimních měsících slouží k výuce prostory místní sportovní haly, vzdálené od 

školy 5 minut pěší chůze. 

 

 

 

2) V kapitole 2 se odstavec 2.3 Charakteristika pedagogického sboru nahrazuje 

odstavcem v následujícím znění: 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

 

     Pedagogický sbor má celkem 7 členů, výčtem: ředitelka školy, 3 učitelky ZŠ, 2 učitelky 

MŠ a jedna vychovatelka.   

Klademe velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Prioritními 

oblastmi DVPP jsou  moderní metody v didaktice předmětů – obzvláště činnostní učení            

a projektové vyučování, problematika žáků se specifickými poruchami učení, integrace,  

autoevaluace, oblast řízení a administrativa školy a také práce s výpočetní a komunikační 

technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty 

a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky, ve vhodných případech i ve 

výuce žáků. Všechny učitelky zvládají práci na počítači a pravidelně pracují ve vyučování 

s výukovými programy. 

Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové, kteří si kvalifikaci teprve dokončují, ale všeobecně 

dbáme na kvalifikovanost pedagogického sboru, a to jak v mateřské, tak v základní škole.  

Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech.  

Pedagogičtí pracovníci mají zájem o další vzdělávání, a tím o prohlubování své 

odbornosti. Se zájmem se podílejí také na mimoškolní činnosti a organizování akcí pro děti. 

Většina učitelek ZŠ jsou místní, čímž je zabezpečena kontinuita školy s životem v obci. 

 

 

 

Další části dodatku jsou upraveny  na základě novely školského zákona č. 82/2015 

Sb., vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných, vyhlášky 197/2016 Sb.  a RVP 

ZV 2016 (účinným od 1.9.2016). V celém textu se nahrazuje označení žák se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním nově 
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platným termínem žák se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými 

podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně. 

 

 

I. Kapitola 3 – Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

3.5. – Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
 Žákovi, u kterého se projevují výukové obtíže a má problémy ve výuce s pochopením 

a zvládnutím učiva, vypracovává třídní učitelka ve spolupráci s ředitelkou školy plán 

pedagogické podpory, který zahrnuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování 

naplňování plánu.  Plán pedagogické podpory se může průběžně aktualizovat v souladu 

s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.  

 

 S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, 

všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto 

plánu. 

Pokud nejpozději po 3 měsících nedojde k naplnění stanovených cílů v plánu pedagogické 

podpory, doporučí třídní učitelka zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci 

školského poradenského zařízení, které na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka   vypracuje zprávu obsahující závěry vyšetření a doporučení podpůrných opatření pro 

vzdělávání žáka. 

 

 Při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka od 3. stupně pedagogické podpory 

na základě doporučení školského poradenského zařízení se bude škola řídit minimálními 

výstupy v RVP ZV 2016 a vyhláškou č. 27/2016, §3 a 4. 

 

 

3.6. – Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 
 Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské 

poradenské zařízení ve spolupráci se školou.  

 Pro nadané žáky může ředitelka školy rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený 

příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníku. 

 Pro mimořádně nadaného žáka  škola vypracuje  na základě vyšetření školského 

poradenského zařízení individuální vzdělávací plán dle §28 a 29 vyhlášky č. 27/2016. 

 

 

3.7  Poskytování poradenských služeb ve škole 
 

 Vedení školy spolupracuje s OPPP a SPC v Brně, které poskytuje informace o dalších 

službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. 

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole v rámci personálních 

možností, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně 

adalším projevům rizikového chování. 

 Škola poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu 
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zákonným zástupcům žáka prostřednictvím školního poradenského pracoviště, ve kterém 

působí výchovný poradce a metodik prevence. 

Poradenské služby jsou poskytování v rozsahu odpovídajícímu počtu a vzdělávacím potřebám 

žáků školy. Zaměřují se především na: 

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 

- prevenci školní neúspěšnosti 

- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a 

s odlišnými životními podmínkami 

- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a 

vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve 

škole  

- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídního kolektivu 

- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 

diskriminace 

- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou 

- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 

zařízeními 

 

 Školské poradenské pracoviště  zpracovává a uskutečňuje program poradenských 

služeb ve škole. Společně s ostatními pedagogy zpracovávají plán pedagogické podpory, 

informují zákonné zástupce, doporučují školské poradenské zařízení, zajišťují podpůrná 

opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským 

poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. 

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb 

zajišťovaných pro žáky podle standardních činností (Komplexní nebo zaměřená speciálně 

pedagogická a psychologická diagnostika – podklad pro doporučení podpůrných opatření, 

speciálně pedagogická a psychologická intervence a poradenská podpora apod.) 

 

 

 

II. Kapitola 4  – Učební plán 

 

Vzdělávací oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

 

Český jazyk 

 
Vzdělávací oblast předmětu se nemění. Disponibilní hodiny mohou být využity jako předmět 

speciální pedagogické péče.  Osnovy předmětu budou tvořeny osnovami individuálního 

vzdělávacího plánu žáka na základě doporučení školského poradenského zařízení. 
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3 Učební plán šk. rok 2016/2017 
 

Obsah vzdělávacích oblastí, vymezených rámcovým vzdělávacím programem, je 

realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Disponibilní časovou dotací byly posíleny 

předměty, ve kterých budou realizována průřezová témata. 

 

1. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 
Vzdělávací obor 

Vyučovací 

předmět 

Ročník 1. - 5. 

 1. 2.  3.  4.   5. 
Celk. 

dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

a literatura 
Český jazyk 7+1 7+1 7+1 7+1 7 35+4 

Cizí jazyk Anglický jazyk +1  +2 3 3 3 9+3 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 
Informatika  -  -  - 0+1 1 1+1 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2+1 - - 6+1 

Vlastivěda  -  -  -    2    2        4 

Přírodověda  -  -  - 1 1+1 2+1 

Umění a kultura 

Hudební výchova 
Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 
Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 7 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

  Týdenní  dotace 18+3 18+3 21+3 23+3 24+2 118 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1)Disponibilní časovou dotaci jsme využili na posílení povinných předmětů  

Český jazyk (1. ročník – 1hodina, 2. ročník – 1 hodina, 3.ročník -1hodina, 4. ročník – 

1 hodina, 5. ročník – 0 hodin),  

Anglický jazyk (1. ročník – 1 hodina, 2. ročník – 2 hodiny) 

Matematika (1. ročník – 0 hodin, 2. ročník - 1 hodina, 3. ročník – 1 hodina, 4. ročník – 

1 hodina, 5. ročník – 1 hodina),  

Člověk a jeho svět ( Prvouka – 3. ročník – 1 hodina, Přírodověda – 5. ročník – 1 

hodina) 

Informatika ( 4.ročník - 1 hodina),  

2)V tabulce je disponibilní časová dotace vyjádřena znaménkem + a příslušnou číslovkou. 

Platnost učebního plánu od 1.9.2015 

 


