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      razítko školy 

 

Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ulice Hranická  

ve znění platných dodatků od 1. 9. 2016 takto: 

1. Učební plán 

1.1. V učebním plánu 1. stupně se upravuje počet disponibilních hodin, počet byl změněn na 16 

hodin, ke změnám v dotacích jednotlivých ročníků a předmětů nedošlo.  

1.2. Učební plán a přehled volitelných předmětů pro školní rok 2016/2017 je obsahem Přílohy č.1 

tohoto dodatku. 

 

2. Učební osnovy 

2.1.  Německý jazyk  

Nově vypracované výstupy a učivo pro 9. ročník jsou zařazeny do učebních osnov oblasti Jazyk a 

jazyková komunikace. Úplné učební osnovy jsou obsahem Přílohy č. 2 tohoto dodatku. 

2.2. Vlastivěda 

Došlo ke změně názvů jednotlivých tematických celků, tak aby vyhovovaly RVP a novým 

učebnicím. Některé celky byly spojeny do jednoho. Učební osnovy jsou obsahem Přílohy č. 3 

tohoto dodatku. 

2.2.1. 4. ročník 

Naše vlast – změna – Místo kde žijeme 

- Z tohoto celku byly přesunuty výstupy a učivo do 5. ročníku do tematického celku Lidé 

kolemnás 

Výstupy 



 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a 

zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a 

navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) 

Učivo 

- seznámení s lidskými právy a povinnostmi občanů 

- formy majetku a jeho vlastnictví 

- životní úroveň obyvatel (co se za peníze nekoupí) 

- kultura, vztah k tradicím, kulturním památkám 

- globální problémy lidstva, ochrana ŽP 

Obrazy ze starších českých dějin – změna – Lidé a čas 

- z učiva vypuštěni Jagellonci 

Putování po České republice – změna –Putování po krajích České republiky 

Nový tematický celek – Lidé kolem nás 

Výstupy 

 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují 

základní lidská práva nebo demokratické principy 

 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

Učivo 

- moje rodina - členové, povinnosti, zákon o rodině 

-  mezilidské vztahy, společenské skupiny, školní třída 

- šikana, linka bezpečí 

- pravidla společenského chování 

2.2.2. 5. ročník 

Naše vlast – změna – Místo kde žijeme 

- do tohoto tematického celku byly přesunuty výstupy a učivo tematického celku 

Evropa 

Obrazy z novějších českých dějin – změna – Lidé a čas 

Nový tematický celek – Lidé kolem nás 

Výstupy a učivo přesunuty ze 4. ročníku 

Výstupy 



 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a 

zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a 

navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) 

Učivo 

- seznámení s lidskými právy a povinnostmi občanů 

- formy majetku a jeho vlastnictví 

- životní úroveň obyvatel (co se za peníze nekoupí) 

- kultura, vztah k tradicím, kulturním památkám 

- globální problémy lidstva, ochrana ŽP 

2. 3. Přírodověda 

Došlo ke změně názvů jednotlivých tematických celků, tak aby vyhovovaly RVP a novým 

učebnicím. Některé celky byly spojeny do jednoho. Učební osnovy jsou obsahem Přílohy č. 4 

tohoto dodatku. 

2.3.1. 4. ročník 

Podmínky života na Zemi – změna – Rozmanitost přírody 

- do tematického celku byly přesunuty výstupy a učivo tematických celků Přírodní 

společenstvo les, Háj na jaře, Rostliny a živočichové v zahradě a na poli, Rostliny a 

živočichové vod a bažin, Rostliny suchých stanovišť, Ochrana životního prostředí 

Nový tematický celek Člověk a jeho zdraví 

Výstupy 

 využívá poznatků o lidském těle k podpoře vlastního zdravého způsobu života 

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte od narození do 

dospělosti 

 uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a 

zdravotního životního stylu 

Učivo 

- životní projevy člověka 

- vývoj člověka – od miminka po dědu 

- zdraví člověka 

2.3.2. 5. ročník 

Rozmanitost přírody – změna – Rozmanitost přírody 

- do tematického celku byly přesunuty výstupy a učivo tematického celku Země ve 

vesmíru 

Člověk – změna – Člověk a jeho zdraví 



- do tematického celku byly přesunuty výstupy a redukované učivo z tematického 

celku Člověk a technika 

2.4. Chemie 

V tematických celcích Chemie v 8. ročníku a Bezpečnost a hygiena, opakování v 9. ročníku došlo ke 

změně v učivu dle platné terminologie klasifikace jedovatých látek - R- věty, S- věty jsou nahrazeny H 

– větami, P – větami. 

 

3. Charakteristika ŠVP 

V celém textu byla použita terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského 

zákona č. 82/ 2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.Jedná se především o náhradu označení žák se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, platným 

termínem žák s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žák s podpůrnými opatřeními 

prvního až pátého stupně. Podle těchto předpisů byl upraven text, který popisuje zabezpečení 

vzdělávání těchto žáků. Nově byla popsána pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení 

plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Dále byla 

doplněna informace o využití minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů 

v rámci podpůrných opatření. Také byl upraven text, který popisuje zabezpečení vzdělávání 

žáků nadaných a mimořádně nadaných. Byla popsána pravidla a průběh tvorby, realizace a 

vyhodnocení PLPP a IVP těchto žáků. 

Text, kterého se týkají podstatné změny je obsahem odstavce 3.3. a 3.4. v kapitole 

charakteristika ŠVP. Vzhledem k podstatným změnám byl text nahrazen tímto: 

3.3. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož 

rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 

činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovedností. Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného 

žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se 

projevuje mimořádné nadání žáka, a s výchovným poradcem. IVP mimořádně nadaného žáka 

má 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 sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení. 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. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem 

žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace 

o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je 

zaznamená do školní matriky.  

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na 

vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené 



motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především v těch vyučovacích 

předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito 

žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými 

znalostmi přesahují stanovené požadavky. Ve vyučovacích předmětech jsou jim zadávány 

náročnější samostatné práce, jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním 

nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným 

způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, 

předzpívávat píseň. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé 

techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, zúčastňují se výtvarných soutěží. 

Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení různých pohybových aktivit, především 

těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, 

ať už v rámci školy nebo mimo ni. Usměrňujeme tyto žáky v osobnostní výchově, vedeme je 

k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. 

 

3.4. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

3.4.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování 

podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje 

škola. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského 

poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření 

druhého až pátého stupně uplatňuje škola pouze s doporučením ŠPZ. Podpůrná opatření 

budou použita v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. a jejich příloh.  

Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 

potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagogové 

tomu přizpůsobují své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Pro 

žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování 

PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro 

tvorbu IVP. Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou 

č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy 

stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi 

vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k 

dosažení jejich osobního maxima. V případě podpůrného opatření, spočívajícího v úpravě 

očekávaných výstupů, pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP 

využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v 

ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků 

s lehkým mentálním postižením). Části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů 

lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího 

oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich 

vzdělávacím možnostem. 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením škola zohledňuje jejich specifika: 

problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování 

podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na 



základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s 

porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní 

paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a 

pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti.  

Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností 

s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, 

speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické 

doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových 

dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga. 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole 

využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory 

zejména: 

a) v oblasti metod výuky: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

b) v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky 

- u mladších žáků využívání skupinové výuky 

- postupný přechod k systému kooperativní výuky 

- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče. 

 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat 

rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů 

kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP 

a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Při 

zpracování PLPP škola použije vzor uvedený v příloze vyhlášky č. 27/20016 Sb. PLPP 

realizují jednotliví vyučující předmětů. Plnění PLPP je průběžně vyhodnocováno v souladu 

s vyhláškou č. 27/20016 Sb. Nejsou-li podpůrná opatření stanovená v PLPP účinná, doporučí 

škola zákonným zástupcům požádat o vyšetření ve školském poradenském zařízení. 

 

IVP sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného poradce na základě doporučení školského 

poradenského zařízení. IVP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat 

rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů 

kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy IVP 

a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Při 

zpracování IVP škola použije vzor uvedený v příloze vyhlášky č. 27/20016 Sb. Zákonný 

zástupce svým podpisem vyjadřuje souhlas s použitím podpůrných opatření. Plnění IVP je 

průběžně vyhodnocováno v souladu s vyhláškou č. 27/20016 Sb. Při vzdělávání žáků podle 

IVP škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. 

 

3.4.2. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 



Jsou to žáci z různých menšin u nás žijících, nebo žáci přicházejících k nám v rámci migrace. 

Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy. Mezi žáky se 

sociálním znevýhodněním patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a 

ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy, jako je 

např. zneužívání návykových látek apod. Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat 

specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Hlavním problémem je nedostatečná znalost 

jazyka. Prvořadou pozornost u těchto žáků je nutné věnovat osvojení českého jazyka, zajistit 

možnost získávat takové informace, které jim umožní budování své vlastní identity. Je 

potřebné doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jejich 

národnosti. Cílem školy musí být integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně 

znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti 

v majoritní společnosti. V rámci možností škola vypracuje pro tyto žáky individuální 

vzdělávací programy, které jim maximálně vyhovují. 

Škola zajistí: 

- učitele, případně asistenta pedagoga, který své žáky a jejich rodinné prostředí dobře zná 

- volí vhodné přístupy a vytváří ve třídě i škole příznivé společenské klima 

- individuální péči 

- odlišné metody a formy práce 

- pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu 

- spolupráci s psychologem, sociálním pracovníkem, příp. s dalšími odborníky 

 

 

 

 

 


