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1. Identifikační údaje 

 
 
Název ŠVP   : Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 1) 

Motivační název ŠVP  : Vzdělání na míru 

Obory vzdělání  : 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 
  79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) 

Studijní forma vzdělávání : denní studium 
 
Předkladatel   : Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 
      Zborovská 293, 753 11 Hranice 

Ředitel školy   : RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

IČO    : 70259909 

REDIZO   : 600 017 788 

IZO    : 000 842 940 

Koordinátor tvorby ŠVP : RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

Telefon   : 581 601 649, 720 626 829 
E-mail    : gymnazium@gymnaziumhranice.cz 
Webové stránky  : www.gymnaziumhranice.cz 
 
 
Zřizovatel   : Olomoucký kraj 
      Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc 

Telefon   : 585 508 857 (vedoucí OŠM KÚ Olomouckého kraje) 
Webové stránky  : www.olkraj.cz 

 

 
 
Platnost dokumentu od 1. září 2022 (po zásadní revizi, původní verze v platnosti od 1. 9. 2009) 

 

 

 

 

__________________________                                        _____________________________ 
              razítko školy                                                                       podpis ředitele školy 
  

 
1) Školní vzdělávací program je zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a podle Rámcového 
vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. 

mailto:gymnazium@gymnaziumhranice.cz
http://www.gymnaziumhranice.cz/
http://www.olkraj.cz/
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2. Charakteristika školy 

 

2.1 Stručná charakteristika školy 

 
Hranické gymnázium patří k nejstarším středním školám v regionu Olomouckého kraje (bylo 
založeno v roce 1871), v Hranicích je pak nejstarší střední školou vůbec. Budova školy je umístěna 
v centru města, v dosahu městské hromadné dopravy. 
V roce 1996 se realizovala přístavba školy (nová sociální zařízení pro žáky školy, kmenové a 
odborné učebny), v roce 2002 byla zahájena výuka v nové tělocvičně, která se nachází v areálu 
školy. Součástí přístavby tělocvičny jsou také kmenové učebny a odborné kabinety včetně 
posilovny. Do budovy školy je zajištěn bezbariérový přístup. 
Žáci mají možnost studovat ve víceletém (šestiletém) cyklu a čtyřletém cyklu denního studia. 
 
Gymnázium Hranice – nový směr i tradice! Tak zní reklamní slogan školy, který vzešel jako vítěz ze 
soutěže vyhlášené pro studenty a pedagogy v lednu 2022. Vítězným se stal proto, že v sobě 
spojuje dva základní aspekty naší školy – ta chce navázat na více než stopadesátiletou tradici a co 
nejlépe v ní pokračovat, zároveň však má velké ambice stát se moderní školou 21. století se vším, 
co k tomu patří.   
Prioritou zůstává kvalitní výuka, nesmí být však zaměřena čistě na maturitu nebo přípravu na 
vysokoškolské studium. Od výuky na gymnáziu musíme chtít v dnešní moderní době víc. Naším 
cílem je naučit žáky kriticky myslet, komunikovat, formulovat své myšlenky, spolupracovat 
v týmu. Snažíme se rozvíjet vlastní potenciál každého žáka a identifikovat jeho silné stránky. 
Klademe důraz více na průběh vzdělávání, méně na známky a výsledky testů. Chceme vymýtit 
biflování, memorování učiva, chceme žákům nejen předávat znalosti (které často rychle a úspěšně 
zapomenou), ale hlavně je vybavit tím, čemu se říká kompetence nebo ještě lépe funkční 
gramotnosti. Rozumíme tím dovednosti a postoje žáka, matematickou, čtenářskou, informační 
(digitální), sociální, přírodovědnou, finanční i pohybovou gramotnost. To vše se děje 
prostřednictvím redukce frontální výuky, a naopak rozvoje výuky skupinové a projektové 
s důrazem na schopnost řešit problémy.   
 
V týmu pedagogů hranického gymnázia jsme přesvědčeni, že je třeba výuku individualizovat, 
přizpůsobit ji potřebám každého žáka a nechat žákům prostor se na výuce aktivně podílet. Přitom 
tak zjistí, v čem jsou nadaní, a budou mít možnost svůj talent rozvíjet za vydatné podpory svých 
učitelů. Tím je vysvětlen nový motivační název ŠVP: Vzdělání na míru. Chceme vést žáky k tomu, 
aby objevili svoje místo na trhu práce. Chceme jim už v průběhu studia cíleně pomáhat s dalším 
směřováním formou kariérového poradenství.   
Z naší školy vycházejí sebevědomí mladí lidé, kteří přesně vědí, kam směřují, mají své cíle a jsou 
schopni pro jejich splnění pilně pracovat. Škola jim k tomu poskytuje oporu a pomáhá objevit a 
rozvíjet jejich schopnosti, možnosti a talent.  
Usilujeme o to, aby naše škola byla skutečně atraktivní (nebojím se použít slova prestižní). K tomu 
je nutné, aby její učitelé a žáci byli maximálně aktivní a aby škola jako celek byla inovativní. 
Nebojíme se žádné nové výzvy!  
Velmi důležitá je snaha o maximální propojení teorie s praxí. Žákům nabízíme exkurze, přednášky, 
workshopy, školu navštěvují experti z podniků, lékaři, autority v různých oborech. Ti žáky dovedou 
nadchnout a nejlépe prezentovat obor, který by je mohl zajímat. Využíváme k tomu především 
dlouhou řadu našich úspěšných absolventů.  
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Na hranickém gymnáziu panuje přátelská atmosféra, zdravé klima, žáci i zaměstnanci se cítí 
bezpečně, příjemně a svobodně.   
 
 
 
 

2.2 Velikost školy 

 
Kapacita školy:  480 žáků 
Šestileté studium: max. 12 tříd (aktuálně 6 tříd, označení V1.A až V6.A) 
Čtyřleté studium: min. 4 třídy (aktuálně 4 třídy, označení 1.A až 4.A) 
 
 

2.3 Vybavení školy 

 
Školní budova se skládá ze tří vzájemně propojených částí: 

• původní budova (včetně půdní vestavby z roku 2008 a 2009);  

• přístavba z roku 1996; 

• přístavba budovy tělocvičny z roku 2002. 
 
V celé budově školy se nachází šestnáct kmenových tříd, dále devět odborných učeben pro výuku 
fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, informatiky, výtvarné, hudební výchovy a cizích jazyků, dále 
specializované laboratoře pro výuku chemie, biologie a fyziky. Pedagogický sbor má k dispozici 
deset odborných kabinetů včetně sborovny. Žáci školy mají možnost využívat školní knihovnu, 
posilovnu a venkovní hřiště na volejbal.  
Celá budova je vybavena rozvody počítačové sítě, pokryta bezdrátovou sítí WIFI, učebny jsou 
vybaveny moderním školním nábytkem. Většina učeben má k dispozici moderní audiovizuální a 
interaktivní techniku (interaktivní tabule, dataprojektory, promítací plátna). 
V původní budově školy je umístěn vestibul s hlavním vchodem, žákovské šatní skříňky, 
v přístavbě k budově školy pak sociální zařízení pro žáky školy, včetně žáků imobilních. 
Škola nemá vlastní stravovací ani ubytovací kapacitu, stravování je zajištěno ve školních jídelnách 
ZŠ 1. máje a ZŠ Šromotovo nedaleko naší školy.  
   
 

2.4 Vize školy 

Škola je atraktivní vzdělávací institucí 21. století s aktivními žáky i pedagogy. Využívá inovativní 
vzdělávací metody za pomoci moderní techniky a vybavení. Škola spolupracuje s mnoha vnějšími 
partnery, zejména se základními a vysokými školami v regionu. Žáci chodí do školy rádi a vytvářejí 
si k ní dlouhodobý kladný vztah. Ve výuce je kladem důraz na samotný průběh učení. Při 
hodnocení jsou akcentovány formativní prvky, zpětná vazba a individuální pokrok každého žáka. 
Žáci jsou vedeni k efektivnímu učení, k prezentování a obhajobě svých názorů, k práci v týmu. Učí 
se rozpoznat své silné stránky a správně rozhodnout o budoucí profesní kariéře. Výuka respektuje 
individuální potřeby žáků, mezi učiteli a žáky jsou nastavena a dodržována pravidla komunikace 
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na základě vzájemného respektu. Ve škole panuje přátelská atmosféra, zdravé klima, žáci i 
zaměstnanci se cítí bezpečně, příjemně a svobodně. 

 

2.5 Strategické cíle 

Hlavním strategickým cílem je modernizace Gymnázia Hranice ve všech ohledech – modernizace 
vyučovacího procesu i vybavení školy. Měla by se stát atraktivní, aktivní a inovativní vzdělávací 
institucí 21. století. Měla by být školou, ve které to žije, která se nebojí změn a dovede pružně 
reagovat na nové, mnohdy nečekané výzvy. 

Strategické cíle v oblasti výuky:  

• učit žáky kriticky myslet 

• učit žáky komunikovat, vyjadřovat se, formulovat své myšlenky 

• učit žáky spolupracovat v týmu 

• pomoci žákům vybrat budoucí kariéru (s ohledem na potřeby trhu práce) 

• rozvíjet funkční gramotnosti žáků (matematickou, čtenářskou, digitální, jazykovou, sociální, 
přírodovědnou, finanční, pohybovou) 

• rozvíjet vlastní potenciál každého žáka a identifikovat jeho silné stránky 

• klást důraz na samotný průběh vzdělávání 

• rozvíjet kompetence žáků k celoživotnímu učení 

• co nejvíce propojit teorii s praxí 
 
 

2.6 Charakteristika pedagogického sboru 

 
Na škole pracuje stabilizovaný počet pedagogických pracovníků, složení pedagogického sboru 
však není příliš věkově vyvážené, věkový průměr je vyšší. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou 
plně kvalifikováni k výkonu své profese, což platí i pro externí pedagogické pracovníky.  
 
 
Škola má vytvořeny tyto funkce pedagogických pracovníků: 
 

• ředitel školy 

• zástupce ředitele  

• výchovný poradce  

• školní metodik prevence  

• koordinátor ICT  

• koordinátor ŠVP 

• koordinátor EVVO 

• koordinátor péče o talentované žáky 

• třídní učitel 

• vedoucí předmětového týmu 
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Dále jsou ustanoveny tyto poradní orgány ředitele školy z řad pedagogických pracovníků: 
 

• pedagogická rada 

• porada vedoucích předmětových týmů 

• porada třídních učitelů 

• výchovná komise (ředitel školy/zástupce ředitele, výchovný poradce, třídní učitel) 

• Hlavní výbor Sdružení rodičů a přátel gymnázia 
 
V případě konání pedagogických praxí jsou aktuálně dle potřeby ustaveni vedoucí učitelé 
pedagogické praxe, dále jsou ustaveny funkce tzv. uvádějících učitelů pro začínající pedagogické 
pracovníky. 
 
 

2.7 Charakteristika žáků 

 
Kapacita školy je celkem 480 žáků. V šestiletém studiu je stanoven maximální počet tříd na 12, ve 
čtyřletém studiu je pak stanoven minimální počet tříd na 4 třídy. 
Do prvního ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia (NSVG) se hlásí talentovaní žáci 7. ročníku 
základních škol, od roku 2009 také žáci odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií či 
odpovídajících ročníků konzervatoří s osmiletým vzdělávacím programem (v návaznosti na platné 
legislativní normy). Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia se hlásí žáci 9. ročníků základních škol, 
případně další uchazeči o studium, pokud mají ukončené základní vzdělání (v návaznosti na 
platnou legislativu). 
 
Přirozenou spádovou oblastí našeho gymnázia jsou čtyři základní školy v Hranicích a dalších sedm 
základních škol v hranickém regionu, v posledních letech se hlásí ke studiu i uchazeči z jiných krajů 
(Moravskoslezský – oblast Oder, Zlínský – oblast Kelče, Bystřice pod Hostýnem). 
 
Řada žáků školy je každoročně zapojena do kulturního a sportovního života Hranic (pěvecký sbor, 
sportovní reprezentace, ZUŠ Hranice, DDM Hranice). 
Atmosféra mezi žáky je přátelská, své případné problémy mohou prezentovat na třídnických 
hodinách či ve spolupráci s výchovným poradcem (pevně stanovené konzultační hodiny). Na škole 
je zřízena schránka důvěry. Jednotlivé třídy mají také své zástupce ve Studentském parlamentu 
Gymnázia Hranice.  
 
V rámci prevence sociálně patologických jevů má škola přijatý školní Minimální program prevence, 
který zpracoval školní metodik prevence. Se školním metodikem prevence a jednotlivými třídními 
učiteli úzce spolupracuje výchovná poradkyně, která má požadované vzdělání pro VP.  
 

2.8 Profil absolventa 

 
Hranické gymnázium vychovává sebevědomé mladé lidi připravené na maturitu a vysokoškolské 
studium. Absolvent naší školy umí kriticky myslet, pracovat samostatně i v týmu, je komunikativní, 
dokáže formulovat své myšlenky a nebojí se říct svůj názor. Domluví se dvěma světovými jazyky a 
ovládá výpočetní techniku. Zná základy přírodních a společenských věd, má rozvinutou finanční 
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gramotnost, estetické cítění a řídí se zásadami zdravého životního stylu. Dovede identifikovat své 
silné stránky a má konkrétní představu o budoucí profesní kariéře. Má jasně nastavené cíle a je 
připraven pro jejich splnění usilovně a systematicky pracovat. 
 
  

2.9 Dlouhodobé projekty 

 
Každoročně probíhají sportovně turistické kurzy (zpravidla předposlední ročník studia), lyžařské 
výcvikové kurzy (první ročník čtyřletého studia a třetí ročník šestiletého studia) a kulturně-
historické exkurze do Prahy (poslední ročník studia).  
Naše škola se již mnoho let pravidelně zapojuje do evropských projektů ERASMUS+. Gymnázium 
dále pracuje na projektu P-KAP OP VVV, projektu v rámci IKAP II Výchova k podnikavosti a 
kariérové poradenství, ten úzce navazuje na zapojení školy do projektu OP VVV (Výzva 65 - 
Šablony).   
 
Na škole vznikl Studentský parlament Gymnázia Hranice (SPGH). Vyučující společně se SPGH se 
zapojili do projektu Vyslanci Evropského parlamentu. 
 
SRPG pořádá ve spolupráci s pedagogickými pracovníky pravidelně maturitní ples, na konci 
školního roku je organizován tradiční Sportovní den. Žáci školy mají možnost v případě svého 
zájmu účastnit se zájezdů na divadelní představení (Olomouc, Zlín, Ostrava). Každoročně je také 
pořádán koncert pro studenty školy, žáky hranických základních škol i širokou veřejnost s názvem 
To nejlepší z gympla.  
  
Podle zájmu žáků škola organizuje poznávací zájezdy a exkurze do zahraničí (Rakousko, Anglie, 
Francie, Polsko). 
 
Škola je každoročně zapojena do organizace soutěží Středoškolských sportovních her, v případě 
zájmů žáků organizuje exkurze do lanových center (Olomouc, Rožnov pod Radhoštěm) a řadu 
odborných (předmětových) exkurzí. 
 
Dále je škola zapojena do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of 
Edinburgh’s International Award, zkráceně DOfE). 
 
S účinností od 24. 5. 2018 má škola zpracovanou Směrnici ředitele školy o řádném zacházení s 
osobními údaji a dodržování předpisů na ochranu osobních údajů, za účelem konkretizace 
povinností vyplývajících zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (GDPR). Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro školu (správce) vykonává 
společnost Schola servis GDPR, s.r.o., Palackého 150/8, 796 01 Prostějov. 
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2.10 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 
Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel gymnázia (SRPG), které podporuje kulturní, sportovní a 
výchovně-vzdělávací aktivity žáků. Pravidelně se finančně podílí na podpoře nadaných žáků 
(náhrady cestovného na soustředění, soutěže, knižní odměny), přispívá na tělovýchovné projekty 
(lyžařské výcvikové zájezdy, sportovně turistické kurzy), tradiční sportovní soutěže (sportovní 
den), mezinárodní aktivity žáků, přispívá na odměny pro nejlepší žáky školy (motivační program), 
spolupodílí se na přípravě maturit a školním plesu. Činnost SRPG řídí Hlavní výbor SRPG, který 
tvoří zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd. Práce HV SRPG se účastní i ředitel školy. 
Hlavní výbor sdružení se schází dle potřeby, nejméně pak 4x za rok, spoluorganizuje třídní schůzky 
SRPG (podzimní a jarní termín běžného školního roku). Sdružení hospodaří s příspěvky rodičů a 
dalšími finančními prostředky, které plynou z případných poskytnutých grantů a sponzorských 
darů. 
 
Od roku 2005 je při škole zřízena Školská rada Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, která má 6 
členů: dva členové zastupují zřizovatele, dva členové zastupují pedagogické pracovníky a dva 
členové zastupují zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Jednání školské rady se na 
vyzvání účastní ředitel školy, k svému jednání se ŠR schází minimálně 2x za školní rok. Funkční 
období členů školské rady je 3 roky. 
 
Gymnázium je od roku 2007 fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc 
a od roku 2022 též fakultní školou Právnické fakulty téže univerzity. Škola také úzce spolupracuje 
se ZUŠ Hranice a DDM Hranice, dále MěÚ Hranice či jinými SŠ a ZŠ v Hranicích a hranickém 
regionu. 
Naše škola je od listopadu 2021 partnerskou školou P.A.R.K. Cambridge Exam Centre v Brně, 
autorizovaného zkouškového centra. Pro žáky také v rámci semináře zajišťujeme přípravu 
k mezinárodním zkouškám Cambridge.  
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3. Charakteristika ŠVP 

 

3.1 Zaměření školy 

 
Studium na Gymnáziu, Hranice, Zborovská 293 má povahu všeobecného studia. Škola nabízí dva 
základní obory vzdělávání: 

a) šestileté studium (nižší a vyšší stupeň víceletého gymnázia); 
b) čtyřleté studium. 

 
V šestiletém studiu se realizuje vzdělávání na nižším stupni víceletého gymnázia (NSVG, žáci zde 
získávají základní vzdělání) a vyšším stupni víceletého gymnázia (VSVG). Studium je ukončeno 
maturitní zkouškou, žáci získají střední vzdělání. 
Vzdělávací program v tomto studiu vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání (RVP ZV) a z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP G). 
Ve čtyřletém studiu (4G) je studium ukončeno maturitní zkouškou, žáci získají střední vzdělání. 
Vzdělávací program v tomto studiu vychází z RVP G. 
Škola vede žáky k osvojení všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj digitálních 
kompetencí ve všech předmětech. Každý předmět má svůj specifický vzdělávací obsah a učivo a 
očekávané výstupy zahrnují příslušné vzdělávací obory i průřezová témata.  
Studium je všeobecné, ale žáci si podle svého zájmu a své budoucí profesionální orientace v 
posledních dvou letech studia vybírají studijní zaměření z nabídky přírodovědné, technické, 
humanitní a všeobecné. V posledním roce studia tvoří volitelné předměty v rámci uvedených 
zaměření více než 30 % vyučovacích hodin týdně. Další profilace žáků je umožněna volbou 
nepovinných předmětů podle jejich zájmů. 
Vhodným doplněním povinných a volitelných vyučovacích předmětů jsou také různé předmětové 
exkurze, besedy, přednášky, výstavy, zájezdy do divadel či v oblasti tělesné výchovy lyžařské 
výcvikové zájezdy a sportovně turistické kurzy. Žáci mohou dle svého zájmu a možností daných 
rozvrhem navštěvovat nepovinné předměty. 
Učební plán vychází z klasického dělení na vyučovací předměty. 
 

Nižší stupeň víceletého gymnázia (NSVG) 
 
Realizuje se základní vzdělávání, žáci mají povinné všechny vyučovací předměty stanovené RVP 
ZV. 
Ve škole se vyučují celkem 4 cizí jazyky – anglický, německý, francouzský a ruský. Prvním cizím 
jazykem je anglický jazyk. Druhý cizí jazyk žák vybírá z německého, francouzského a ruského 
jazyka. Není nutno pokračovat v jazyce, který se žáci učili na ZŠ. Je možno začít s novým druhým 
cizím jazykem od začátku a dostat se na úroveň B1/B2 dle SERR. 
Celková hodinová dotace v 1. a 2. ročníku NSVG je celkem 64 hodin (32+32 hodin týdně).  
 

Vyšší stupeň víceletého gymnázia (VSVG), čtyřleté gymnázium (4G) 
 
Realizuje se střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Žáci mají všechny povinné vyučovací 
předměty stanovené RVP G. 
Ve škole se vyučují celkem 4 cizí jazyky – anglický, německý, ruský a francouzský. (podle zájmu 
žáků). Prvním cizím jazykem je anglický jazyk. Druhý cizí jazyk žák vybírá z německého, 
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francouzského a ruského jazyka. Není nutno pokračovat v jazyce, který se žáci učili na ZŠ. Je možno 
začít s novým druhým cizím jazykem od začátku a dostat se na úroveň B1 dle SERR.  
Celková hodinová dotace na VSVG nebo 4G činí 132 hodin (33+33+33+33 hodin týdně).  
 

3.2 Profil absolventa 

 
Hranické gymnázium vychovává sebevědomé mladé lidi připravené na maturitu a vysokoškolské 
studium. Absolvent naší školy umí kriticky myslet, pracovat samostatně i v týmu, je komunikativní, 
dokáže formulovat své myšlenky a nebojí se říct svůj názor. Domluví se dvěma světovými jazyky a 
ovládá výpočetní techniku. Zná základy přírodních a společenských věd, má rozvinutou finanční 
gramotnost, estetické cítění a řídí se zásadami zdravého životního stylu. Dovede identifikovat své 
silné stránky a má konkrétní představu o budoucí profesní kariéře. Má jasně nastavené cíle a je 
připraven pro jejich splnění usilovně a systematicky pracovat. 
 
Profesní uplatnění: 
Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách, zejména 
humanitního, přírodovědného, technického nebo ekonomického směru. 
Gymnázium Hranice připravuje své studenty na úspěšné složení přijímacích zkoušek na vyšším 
typu studia (VŠ, VOŠ). Mimo studia na vysokých školách (náš prioritní zájem) se absolventi školy 
mohou úspěšně realizovat na trhu práce, kde mohou uplatnit své znalosti a dovednosti v oboru 
ekonomie, informačních technologií a cizích jazyků. 
 
 
 

3.3 Organizace přijímacího řízení 

 
O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy na základě výsledků uchazečů v přijímacím řízení – 
hodnocení prospěchu v příslušných ročnících základní školy a výsledků jednotně zadávaných 
písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. 
Přijímací řízení se týká: 

- žáků 7. tříd základní školy (a uchazečů z druhého ročníku osmiletého gymnázia nebo 
osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře) – nižší stupeň víceletého gymnázia, 
šestileté studium (kód oboru 79-41-K/61) 

- žáků 9. tříd ZŠ (a dalších uchazečů s ukončeným základním vzděláním) – 
čtyřleté   gymnázium, denní studium (kód oboru 79-41-K/41) 

Kritéria přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy v souladu s platnou legislativou 
do 31. ledna příslušného roku na vývěsce školy a na webových stránkách školy. 
Přihlášky ke studiu ve výše zmíněných studijních oborech podávají uchazeči nebo jejich zákonní 
zástupci osobně řediteli Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, do 1. března. 
 

3.4 Způsob ukončování studia 

 
Způsob a podmínky ukončování vzdělávání a získání dokladů o dosaženém stupni vzdělání 
stanovují příslušná ustanovení školského zákona a vyhláška o ukončování studia ve středních 
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školách a učilištích, resp. vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou. 
    
 
 
3.4.1 Organizace maturitní zkoušky 
 
Maturitní zkouška (dále jen MZ) se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání 
s MZ, jestliže úspěšně vykoná obě části MZ. Podmínkou pro vykonání MZ je ukončení posledního 
ročníku studia. 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek (český jazyk a literatura, cizí 
jazyk, nebo matematika). Obě zkoušky probíhají formou didaktického testu. 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a ze 2 
dalších povinných zkoušek, které probíhají rovněž ústní formou, a to v případě, že si žák volí ve 
společné části matematiku. V případě, že si žák volí ve společné části cizí jazyk, se profilová částí 
maturitní zkoušky skládá z českého jazyka a literatury a ze 3 dalších povinných zkoušek, které 
probíhají rovněž ústní formou.  Dále žák koná písemné práce z českého jazyka a cizího jazyka.  

Výběr předmětů profilové zkoušky: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, 
základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika.   

Žák vykoná úspěšně maturitní zkoušku, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné 
i profilové části.  

Přihlášku k MZ podává žák řediteli školy do 1. 12. daného školního roku, v němž má vykonat 
maturitní zkoušku. Přihláška obsahuje volbu předmětů ve společné i profilové části včetně 
nepovinných zkoušek. 

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze 1 povinnou 
zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně 
vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.   

 
 
3.4.2 Profilová část maturitní zkoušky 
 
Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury  
Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. Příprava 
k ústní zkoušce trvá 20 minut. Pro ústní zkoušku si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo 
pracovního listu (odpovídajícího žákovu seznamu literárních děl). V jednom dni nelze losovat 
dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje znovu.  

 
Ústní maturitní zkouška v dalších předmětech  
Pro jednotlivé zkoušky z předmětů se stanoví 20–30 témat. Bezprostředně před zahájením 
přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje.  
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Příprava ke zkoušce trvá 15 minut. Pokud to vyžaduje charakter zkoušky, může ředitel školy 
stanovit prodloužení trvání přípravy k ústní zkoušce, nejdéle však na 30 minut. Ústní zkouška trvá 
nejdéle 15 minut. 
Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.  
 
Povolené pomůcky při ústních zkouškách profilové části: 

- český jazyk a literatura: pracovní list, osnova zkoušky (pokyny k rozboru textu) 
- anglický jazyk: překladový a výkladový slovník, mapy anglicky mluvících zemí (k vybraným 

tématům) 
- německý a francouzský jazyk: překladový slovník, mapy německy a francouzsky mluvících 

zemí (k vybraným tématům) 
- matematika a fyzika: matematicko-fyzikální tabulky, kalkulačka bez grafického režimu 
- chemie: periodická soustava prvků 
- biologie: obrazové tabule 
- zeměpis: zeměpisný atlas 
- dějepis: dějepisný atlas 

       
 
Klasifikace a hodnocení maturitní zkoušky  
Hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise 
bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části. Každá zkouška profilové části je hodnocena 
samostatně. Hodnocení každé zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice 1–5 (resp. výborný – 
chvalitebný – dobrý – dostatečný – nedostatečný). V případě, že se zkouška skládá z více částí 
konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se 
zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.  
 
Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a celkové hodnocení profilové 
zkoušky z cizího jazyka: poměr písemné a ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a z cizího 
jazyka je: 40 % písemná část maturitní zkoušky a 60 % ústní část maturitní zkoušky. Žák zkoušku 
vykoná úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. 
 

Hodnocení zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém 
žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky oznámí žákovi předseda 
zkušební maturitní komise nejpozději v den konání ústních zkoušek.  

 

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až 
dostatečný.  

Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku.  
 
Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané 
zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných důvodů 
znemožněno dokončit některou zkoušku nebo její část, může předseda zkušební maturitní komise 
povolit žákovi konání zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož zkušebního období.  
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3.4.3 Celkové hodnocení maturitní zkoušky  
 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provede podle výsledků společné a profilové části 
maturitní zkoušky.  
Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle stupnice:  

a) prospěl s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné maturitní zkoušky hodnocen 
stupněm horším než 2–chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech 
povinných zkoušek maturitní zkoušky není horší než 1,50 a žák uspěl u povinných zkoušek 
společné části maturitní zkoušky,   
b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky 
hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní 
zkoušky, 
c) neprospěl, jestliže žák byl z některé povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5–
nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně nebo neuspěl alespoň u jedné povinné 
zkoušky ve společné části maturitní zkoušky.  
 
Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává hodnocení nepovinných zkoušek.  
 
 
3.4.4 Zkušební maturitní komise  
 
Dílčí zkoušky konané ústní formou se konají před zkušební maturitní komisí. Zkušební maturitní 
komise je jmenována pro každou třídu a obor vzdělání.  
Zkušební maturitní komise má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, 
místopředseda a třídní učitel. Dalšími členy jsou zkoušející (učitel zkušebního předmětu) a 
přísedící. 

Předsedu maturitní komise jmenuje Krajský úřad na návrh ředitele školy. Předseda zkušební 
maturitní komise zabezpečuje řádný průběh části maturitní zkoušky konané před zkušební 
maturitní komisí ve škole. 

 
Místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise jmenuje ředitel školy  
▪ pro jarní zkušební období do 31. března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná  

▪ pro podzimní zkušební období do 30. června předcházejícího školnímu roku, v němž se 
maturitní zkouška koná.  

Místopředsedou zkušební maturitní komise je jmenován pedagogický pracovník školy s nejméně 
pětiletou pedagogickou praxí.  
 
Členy zkušební maturitní komise jsou v případě dílčí zkoušky konané ústní formou také 
hodnotitelé dílčích zkoušek konaných ústní formou. Jeden hodnotitel zastává funkci zkoušejícího 
a druhý hodnotitel funkci přísedícího.  
Členem zkušební maturitní komise může být jmenován rovněž odborník z praxe, z vysoké nebo 
vyšší odborné školy. 
Funkce stálého člena a dalšího člena zkušební maturitní komise je slučitelná.  

 

O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této 
zkoušce přítomen po převážnou část doby konání zkoušky. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy maturitní komise. 
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V případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební maturitní komise při maturitní zkoušce 
jej zastupuje místopředseda.  

V případě, že člen zkušební maturitní komise nemůže vykonávat svou funkci nebo se k výkonu své 
funkce nedostaví, jmenuje orgán, který ho jmenoval, neprodleně po zjištění dané skutečnosti do 
této funkce jinou osobu splňující předpoklady pro výkon dané funkce.  

 
 
 
 

3.5 Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Cílem vzdělávání žáků naší školy je vybavit žáky nižšího stupně víceletého gymnázia a žáky vyššího 
stupně víceletého gymnázia nebo čtyřletého gymnázia klíčovými kompetencemi a všeobecným 
rozhledem ať už na úrovni základního vzdělání (NSVG) či středoškolského vzdělání (VSVG nebo 
4G), a tím je připravit na: 

a) studium na střední škole (v případě žáků NSVG), 
b) studium na vysoké škole a dalších typech terciárního vzdělávání (v případě VSVG nebo 4G), 

 
a dále na profesní specializaci a občanský život s cílem budovat a rozvíjet jejich znalosti, 
schopnosti, dovednosti a kompetence důležité pro získání pozitivního vztahu ke vzdělávání a učení 
jako základní podmínky pro celoživotní učení. 
 
Žák naší školy by si měl na nižším stupni víceletého gymnázia, kdy získá základní vzdělání, osvojit 
tyto klíčové kompetence: 

• kompetenci k učení, 

• kompetenci k řešení problémů, 

• kompetenci komunikativní, 

• kompetence sociální a personální, 

• kompetenci občanskou, 

• kompetenci pracovní, 

• kompetenci digitální. 
 
Žák naší školy by si měl na vyšším stupni víceletého gymnázia nebo při studiu čtyřletého gymnázia, 
kdy získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, osvojit tyto klíčové kompetence: 

• kompetenci k učení, 

• kompetenci k řešení problémů, 

• kompetenci komunikativní, 

• kompetence sociální a personální, 

• kompetenci občanskou, 

• kompetenci k podnikavosti, 

• kompetenci digitální. 
 
V průběhu vzdělávání na VSVG nebo 4G se dále rozvíjejí klíčové kompetence, které získali žáci 
v základním vzdělávání. V této části ŠVP se soustředíme na výchovné a vzdělávací strategie na 
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úrovni školy, výchovné a vzdělávací strategie na úrovni předmětů jsou součástí rozpisu učebních 
osnov kapitola 5. (NSVG) a kapitola 6. (VSVG a 4G). 
 
Ve výuce na NSVG a VSVG a ve 4G jsou ve vhodném poměru zastoupeny jak klasické metody 
výuky, tak metody moderní. Jedná se zejména o: 

• podporu výuky pomocí didaktické techniky, vyučovacích pomůcek, 

• práci v online prostředí organicky provázanou s výukou ve třídě,  

• semináře, diskuse a besedy, 

• individuální projekty, týmové projekty a seminární práce, 

• dlouhodobou samostatnou práci, 

• prezentaci a obhajobu výsledků (prezentace, projekty, seminární práce), 

• praktickou výuku (exkurze, LVVZ, STK). 
 
Ve výuce je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a výsledky svého studia. 
Učební plán a osnovy jednotlivých předmětů jsou stanoveny s důrazem na mezipředmětové 
vztahy včetně zahrnutí průřezových témat. Při dělení tříd na skupiny je v cizích jazycích brán ohled 
zejména na pokročilost žáků. 
Škola nabízí další aktivity pro volný čas žáků formou nepovinných předmětů. 
 
Škola soustředěně rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků a využívá přitom zejména tyto hlavní 
aktivity, které jsou součástí výuky. 
 
Na úrovní školy: 
 

Frontální výuka/Skupinová výuka/Práce ve dvojicích 
- jsou běžně používanými strategiemi 
- jsou zařazeny v každém ročníku studia 

kompetence k učení 
kompetence digitální 

 
Upevňování/Opakování/Systemizace učiva 

- jsou běžně používanými strategiemi 
- jsou zařazeny v každém ročníku studia 

kompetence k učení 
kompetence pracovní 
kompetence k podnikavosti 
kompetence digitální 

Pamětní učení, zvládnutí faktů 
- je běžně používanou strategií, žáci jsou vedeni 

k poznání, že k pochopení učiva je třeba dostatečné 
množství znalostí a příslušný kontext  

kompetence k učení 
kompetence sociální a personální 
kompetence pracovní 
kompetence digitální 

Laboratorní práce 
- jsou zařazovány pravidelně v předmětech Biologie, 

Chemie a Fyzika 
- žáci pracují samostatně nebo ve skupinách podle 

povahy prováděných experimentů 
 

kompetence k učení 
kompetence k řešení problémů 
kompetence pracovní 
kompetence sociální a personální 
kompetence digitální 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. ročníku VSVG  
nebo 4G 

- délka trvání je zpravidla 5-6 dní 

kompetence občanské 
kompetence sociální a personální 
kompetence komunikativní 
kompetence digitální 

Sportovně turistický kurz pro žáky 3. ročníku VSVG nebo 4G kompetence občanské 
kompetence sociální a personální 
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- délka trvání je zpravidla 5-6 dní  kompetence komunikativní 
kompetence digitální 

Mezinárodní projekty 
- škola se může zúčastnit poznávacích výjezdů 

případně výměnných zájezdů v rámci výzev MŠMT 
k účasti v mezinárodních projektech nebo ve 
spolupráci s partnerskou školou 
 

kompetence občanské 
kompetence sociální a personální 
kompetence komunikativní 
kompetence k řešení problémů 
kompetence digitální 

Projekty 
- jsou zařazeny do výuky ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech 
- žáci si volí problém, který řeší 
- důraz je kladen na řešení problému v týmu, 

mezipředmětové vztahy a na prezentaci výsledků  

kompetence k řešení problémů 
kompetence občanské 
kompetence sociální a personální 
kompetence komunikativní 
kompetence k podnikavosti 
kompetence pracovní 
kompetence digitální 

Seminární práce 
- žáci 3. a 4. ročníku  

VSVG nebo 4G samostatně zpracovávají práci na 
zvolené téma 

- témata jsou zadávána v průběhu ve 3. ročníku VSVG 
nebo 4G v rámci volitelných předmětů jejich 
studijního zaměření 

- hodnoceno je zpracování a obhajoba práce 

kompetence k učení 
kompetence k řešení problémů 
kompetence komunikativní 
kompetence digitální 

Exkurze 
- pro doplnění výuky jsou pořádány exkurze 
- exkurze probíhají v předem známých termínech – 

rozvrh exkurzí je stanoven zpravidla na začátku 
školního roku 

- náplň je stanovena podle aktuální nabídky 

kompetence k učení 
kompetence pracovní 
kompetence k podnikavosti 
kompetence digitální 

Předmětové soutěže 
- je podporována účast žáků ve všech předmětových 

soutěžích 
- tvoří významnou součást práce s nadanými žáky  

kompetence k učení 
kompetence k řešení problémů 
kompetence komunikativní 
kompetence digitální 

Sportovní soutěže 
- škola se pravidelně zúčastňuje sportovních soutěží  
- každoročně je koncem roku pořádán sportovní den 

ve vybraných sportovních disciplínách (jednotlivci i 
kolektivy) 

- je vedena tabule rekordů ve vybraných disciplínách 

kompetence sociální a personální 
kompetence k řešení problémů 
kompetence komunikativní 
kompetence digitální 
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3.6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba, která k naplnění svých vzdělávacích 
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje 
poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření jsou poskytována bezplatně. Podpůrná 
opatření se dělí do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení 
školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření 
druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. 
U těchto stupňů podpory se vychází z konkrétního zjištění a doporučení školského poradenského 
pracoviště, které může doporučit vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. Vše s předchozím 
písemným informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Účelem 
podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu 
každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Plán pedagogické podpory a 
individuální vzdělávací plán zpracovává škola.  
 
Plán pedagogické podpory 
 
Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola (třídní 
učitel/učitel/výchovný poradce) plán pedagogické podpory, který zahrnuje popis obtíží a 
speciálních vzdělávacích potřeb, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a 
způsobů vyhodnocování naplňování plánu. S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, 
zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí 
na provádění tohoto plánu. Plán pedagogické podpory bude pravidelně vyhodnocován a to 
nejpozději 3 měsíce od zahájení poskytování podpůrných opatření. Pokud podpůrná opatření 
nestačí k naplnění stanovených cílů, doporučí škola zletilému studentovi nebo zákonnému 
zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.  
 
Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Individuální vzdělávací plán zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského 
zařízení a žádosti zletilého studenta nebo zákonného zástupce žáka a to nejpozději do 1 měsíce 
ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zletilého studenta nebo zákonného zástupce 
žáka. Za jeho vytvoření je zodpovědný třídní učitel a výchovný poradce, kteří spolupracují se 
školským poradenským zařízením, zletilým studentem nebo zákonným zástupcem žáka. Následně 
jsou s individuálním vzdělávacím plánem seznámeni všichni vyučující žáka, zletilý student nebo 
zákonný zástupce žáka, což potvrdí svým podpisem. Individuální vzdělávací plán je následně 
nejméně jednou ročně vyhodnocován. Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace ve 
školní matrice. 
 
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může 
být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení 
ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence. 
 
Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 
 
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu škola vychází z konkrétního zjištění a doporučení 
školského poradenského zařízení. 
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Pro školu je zejména nutné: 

• uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka; 

• využívat přiznaná podpůrná opatření při vzdělávání žáků; 

• uplatňovat při organizaci činností princip diferenciace a individualizace při stanovování 
obsahu, forem i metod výuky; 

• umožnit ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnění zcela nebo zčásti 
z vyučování některého předmětu nebo z provádění určitých činností (viz § 67 odst. 2 
školského zákona), 

• případně upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů tak, aby byly pro 
tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobit i 
výběr učiva; 

• umožnit v IVP, pokud zdravotní postižení neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu 
některého vyučovacího předmětu z ŠVP nebo jeho části, nahradit příslušný vzdělávací 
obsah nebo jeho část příbuzným nebo jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje 
vzdělávacím možnostem žáků; 

• při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo 
augmentativní komunikace, zajistit jako součást podpůrných opatření vzdělávání 
v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám; 

• zohlednit přiznaná podpůrná opatření při hodnocení výsledků vzdělávání; 

• podle finančních možností odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné 
změny, případně úpravy školního prostředí; 

• spolupracovat s rodiči (zákonnými zástupci žáka), školskými poradenskými zařízeními a 
odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby 
spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích 
plánů); 

• podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodných studijních podmínek; 

• podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na zkvalitnění jejich 
práce se žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 

 
   
 
 

3.7 Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků 

 
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky 
vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 
uměleckých nebo sociálních dovednostech. 
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 dovednostech. 
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Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 
 
Škola vytváří při jeho realizaci ŠVP podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka 
s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a 
mimořádně nadaných. 
Výuka žáků probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně 
různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a 
dále rozvíjet. Škola využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření 
podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Při 
vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně 
z principu nejlepšího zájmu žáka.  
 
Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské 
zařízení ve spolupráci se školou. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech pohybových, 
manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení zejména ke 
specifikům žákovy osobnosti, které mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova 
nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce 
žáka školskému poradenskému zařízení poskytne. 
 
Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo 
různých ročníků školy v některých předmětech.  
Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad 
rámec stanovený vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníku.  
Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou stáží v 
jiné škole stejného nebo jiného druhu. 
 
Plán pedagogické podpory 
 
Před zahájením poskytování podpůrných opatření zpracuje škola (třídní učitel/učitel/výchovný 
poradce) plán pedagogické podpory nadaného či mimořádně nadaného žáka, který zahrnuje 
popis jeho nadání v daných oblastech, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory 
a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, 
zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí 
na provádění tohoto plánu. Plán pedagogické podpory bude pravidelně vyhodnocován a to 
nejpozději 3 měsíce od zahájení poskytování podpůrných opatření. Pokud podpůrná opatření 
nestačí k naplnění stanovených cílů, doporučí škola zletilému studentovi nebo zákonnému 
zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.  
 
 
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka 
 
Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího 
plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického a speciálně 
pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální 
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vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně 
nadaného žáka a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. 
 
Individuální vzdělávací plán obsahuje 

a) závěry doporučení školského poradenského zařízení, 

b) závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické diagnostiky, 

které blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného 

žáka, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, 

c) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo 

psychologické péče mimořádně nadanému žákovi, 

d) vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, údaje o potřebě úprav v obsahu 

vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob 

zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek,  

e) seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů, 

f) určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola 

spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka,  

g) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a  

h) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně 

nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením. 

 
Individuální vzdělávací plán je zpracován po bez zbytečného odkladu po zahájení vzdělávání 
mimořádně nadaného žáka ve škole, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela 
doporučení. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu školního 
roku. 
Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. Individuální 
vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, případně 
školským zařízením, a žákem a dále zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý. 
 
Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a 
zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 
Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného 
informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 
Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje 
naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a 
škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním 
vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy. Nezajistí-li ředitel dodržování 
opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu do 3 měsíců od podání informace podle 
věty druhé, podá školské poradenské zařízení podnět České školní inspekci. 
 
Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu s ohledem 
na jeho osobnost a druh nadání: 

• žáci projevující zájem o daný předmět: zadávání referátů, zapojení do soutěží, olympiád, 
Středoškolské odborné činnosti, vypracování ročníkových seminárních prací, exkurze 
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• matematicky nadaní žáci: individuální práce s naučnou literaturou (problémové úlohy, záhady, 
hlavolamy, rébusy), zadávání náročnějších samostatných úkolů, referátů z probíraného učiva, 
pověření vedením a řízením skupin, zapojení do soutěží a olympiád 

• technicky nadaní žáci: individuální práce s odbornou literaturou, samostatné úkoly, referáty 
z probíraného učiva, vedení a řízení skupin při laboratorní práci, zapojení do soutěží a 
olympiád 

• jazykově nadaní žáci: individuální práce s cizojazyčným textem, zapojení do soutěží a 
olympiád, účast na cizojazyčných exkurzích a jazykových kurzech pořádaných přímo ve škole, 
besedách, navázání písemného cizojazyčného styku 

• pohybově nadaní žáci: rozvíjení pohybových aktivit, zapojení do sportovních soutěží, 
reprezentace školy 

• výtvarně nadaní žáci: zadávání náročnějších prací, volba různých technik, zapojení do soutěží, 
individuální přístup 

• hudebně nadaní žáci: vhodně zapojeni do činností v hodině – doprovod na hudební nástroj 
apod., začlenění do pěveckého souboru, smyčcového orchestru. 

 
Nadaní žáci jsou ve vyučovacích předmětech, které reprezentují jejich nadání, motivováni 
k rozšiřování základního učiva. Ve výuce jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty 
apod.), jsou pověřováni vedením a řízením skupiny. Žáci jsou podporováni i v mimoškolních 
aktivitách. K identifikaci nadaných žáků napomáhá jednotlivým vyučujícím koordinátor péče 
o talenty. Tento nadané žáky, společně s vyučujícími, kteří s nimi v jednotlivých předmětech 
pracují, eviduje, koordinuje veškeré činnosti související s prací s nimi a dohlíží, aby nebyli 
přetěžováni.  Má přehled o zapojení do kroužků, soutěží typu předmětových olympiád a dalších 
(např. SOČ). 
 
Škola výraznou měrou podporuje následující konkrétní aktivity, které vedou k vytváření dalších 
podmínek zabezpečení výuky talentovaných žáků: 
 

a) příprava žáků na soutěže a olympiády včetně SOČ formou konzultačních hodin, 
b) u talentovaných žáků v anglickém jazyce - bezplatná příprava na mezinárodní jazykové 

zkoušky, zejména Cambridge Exams, ve francouzském jazyce na zkoušky DELF, v 
německém jazyce na zkoušky ZDF, 

c) podporu ze strany SRPG – finanční prostředky na cestovné pro talentované žáky 
(soustředění, konzultace), 

d) nabídka nepovinných předmětů, 
e) podpora mimoškolních aktivit (spolupráce se ZUŠ Hranice, DDM Hranice a dalšími 

subjekty). 
 
Učitel, který se věnuje práci s nadanými žáky, by měl: 

• vědět, co žák umí a dát najevo, že to ví 

• nenutit žáka opakovat základní učivo 

• poskytovat dostatečné množství podnětů 

• nabídnout podpůrný materiál 

• respektovat individuální učební tempo 
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3.8 Začlenění průřezových témat 

 
Škola do svého ŠVP zařadila tematické okruhy všech průřezových témat jako součást povinných 
vzdělávacích předmětů. Průřezová témata a jejich jednotlivé tematické okruhy jsou zapracovány 
do učebních osnov. 
 
Nižší stupeň víceletého gymnázia (NSVG) 
 
Do vzdělávacích předmětů 1. a 2. ročníku NSVG mohou být zařazena všechna průřezová témata 
z RVPG a celé průřezové téma Výchova demokratického občana z RVP ZV. 
Vyučující měli možnost zvážit i vhodnost zařazení některých průřezových témat z RVP ZV (viz 
část ŠVP Učební osnovy). 
 
Vyšší stupeň víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (VSVG, 4G) 
 
Do vyučovacích předmětů 1. až 4. ročníku VSVG nebo 4G byla zařazena všechna průřezová 
témata (PT) z RVPG: 

a) Osobní a sociální výchova 
b) Výchova demokratického občana 
c) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
d) Multikulturní výchova 
e) Enviromentální výchova 
f) Mediální výchova 

Průřezová témata a jejich tematické okruhy jsou rozpracovány do vzdělávacích předmětů (viz 
část ŠVP Učební osnovy). 
 

 
Přehled členění průřezových témat a tematických okruhů: 

 
Průřezová témata NSVG 
 
1. Osobnostní a sociální výchova 
2. Výchova demokratického občana 
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
4. Multikulturní výchova 
5. Environmentální výchova 
6. Mediální výchova 
 
1. Osobnostní a sociální výchova  
 
1.1 Osobnostní rozvoj  
 
1.1.1 Rozvoj schopností poznávání  
1.1.2 Sebepoznání a sebepojetí  
1.1.3 Seberegulace a sebeorganizace  
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1.1.4 Psychohygiena  
1.1.5 Kreativita  
 
1.2 Sociální rozvoj  
 
1.2.1 Poznávání lidí  
1.2.2 Mezilidské vztahy 
1.2.3 Komunikace 
1.2.4 Kooperace a kompetice 
 
1.3 Morální rozvoj  
 
1.3.1 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  
1.3.2 Hodnoty, postoje, praktická etika  
 
 
2. Výchova demokratického občana 
 
2.1 Občanská společnost a škola  
2.2 Občan, občanská společnost a stát 
2.3 Formy participace občanů v politickém životě  
2.4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  
 
 
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 
3.1 Evropa a svět nás zajímá  
3.2  Objevujeme Evropu a svět  
3.3 Jsme Evropané  
 
 
4. Multikulturní výchova 
 
Propojení Multikulturní výchovy s digitálními technologiemi: 

• umožňuje žákům zejména samostatně získávat, vyhodnocovat a sdílet informace o zemích 
Evropy a světa 

• usnadňuje žákům orientaci v nabídce vzdělávacích a pracovních příležitostí 

• rozvíjí u žáků zájem o navazování kontaktů 

• umožňuje žákům zejména získávat, vyhodnocovat a sdílet informace jako východisko pro 
přemýšlení o naléhavých tématech a způsobech jejich řešení 

 
4.1 Kulturní diference  
4.2 Lidské vztahy  
4.3 Etnický původ  
4.4 Multikulturalita  
4.5 Princip sociálního smíru a solidarity  
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5. Environmentální výchova 
Propojení Environmentální výchovy s digitálními technologiemi: 

• umožňuje žákům aktivně získávat a sdílet zásadní informace týkající se naléhavých otázek 
životního prostředí 

• umožňuje žákům hlouběji poznávat a vyhodnocovat závažnost ekologických problémů  

• zvyšuje u žáků zájem modelovat a prezentovat varianty řešení ekologických problémů, 
komunikovat o nich, a vyhodnocovat jejich možné dopady na úrovni lokální a globální 

 
5.1  Ekosystémy  
5.2 Základní podmínky života  
5.3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
5.4 Vztah člověka k prostředí  
 
 
6. Mediální výchova 
Propojení Mediální výchovy s digitálními technologiemi zdůrazňuje témata a činnosti týkající se 
mediální komunikace: 

• umožňuje žákům přemýšlet nad bezpečností komunikace a minimalizací rizik 

• umožňuje žákům uvědomit si potřebu rozlišovat mezi soukromou a veřejnou komunikací  

• umožňuje žákům uvědomit si naléhavost neustálého kritického vyhodnocování informací 
a mediálních sdělení 

• žákům jsou vytvářeny příležitosti a podmínky pro jejich plnohodnotné zapojení do 
mediální komunikace, k tvorbě mediální produkce a k vědomému využívání různých 
výrazových prostředků a tvořivých realizačních postupů 

 
 
6.1 Tematické okruhy receptivních činností: 
 

• kritické čtení a vnímání mediálních sdělení,  

• interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, 

• stavba mediálních sdělení, 

• vnímání autora mediálních sdělení  

• fungování a vliv médií ve společnosti 
 

6.2 Tematické okruhy produktivních činností: 
 

• tvorba mediálního sdělení,  

• práce v realizačním týmu  
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Průřezová témata pro VSVG nebo 4G 
 
1. Osobnostní a sociální výchova 
2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
3. Multikulturní výchova 
4. Environmentální výchova 
5. Mediální výchova 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
 
1.1 Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 
 
1.1.1 „Já“ sám o sobě, mé chování, myšlení a prožívání 
1.1.2 Jak rozumím vlastnímu tělesnému, psychickému a sociálnímu vývoji, jaký mám vztah  
1.1.3 k vlastnímu tělu a vlastní psychice 
1.1.4. Jak jsem schopen vnímat se pozitivně 
1.1.5 Jak rozumím vlastní jedinečnosti 
1.1.6 Jaká/jaký chci být a proč 
1.1.7 Co skutečně dělám a co mohu a chci udělat pro svůj osobní rozvoj 
1.1.8 Jak se obvykle chovám, jaké způsoby chování a jednání volím 
1.1.9 Můj vztah k lidem 
1.1.10 Jak se učím osvojovat si různé jevy ve škole i v životě mimo školu 
1.1.11 Co a jak mohu trénovat, aby se kvalita mého učení zlepšila 
1.1.12 Jak rozvíjet zdravý a bezpečný životní styl 
1.1.13 Jak být připraven na životní změny 
1.1.14 Já a moje sociální role nynější i budoucí (žák, občan, rodič apod.) 
 
1.2 Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 
 
1.2.1 Reflexe sebeovládání – mapování situací, kdy užívám svou vůli 
1.2.2 Péče o sebe sama 
1.2.3 Předcházení zátěžovým situacím, stresům atd. 
1.2.4 Strategie zvládání zátěžových situací tak, aby co nejméně ublížily 
1.2.5 Relaxace 
1.2.6 Celková péče o vlastní zdraví 
1.2.7 Jak mohu používat komunikační dovednosti k odolávání neužitečnému nátlaku 
1.2.8 Kde vyhledávat informace a profesionální poradenství, jaké existují zdroje pomoci a 

organizace, které podporují jednotlivce a vztahy v době krize 
1.2.9 Jak jsem schopna/schopen si organizovat čas 
1.2.10 Systematičnost mých snah a činností 
1.2.11 Mé organizační schopnosti a dovednosti 
1.2.12 Já v roli vedoucí/vedoucího a v roli vedené/vedeného 
1.2.13 Jak ovládám myšlenkové postupy řešení problémů a co se v této oblasti mohu dále učit 
1.2.14 Jak se ovládám v situacích řešení problémů 
1.2.15 Jak a kde činím ve svém životě rozhodnutí a důležité volby 
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1.2.16 Jak ovládám sociální dovednosti potřebné při řešení problémů v interakci s druhými lidmi 
a co se v této oblasti mohu dále učit 

 
1.3 Sociální komunikace 
 
1.3.1 Verbální a neverbální komunikace (specifika) 
1.3.2 Co vím o svém komunikačním chování 
1.3.3 Lidská komunikace a jak jí rozumím 
1.3.4 Dovednosti spojené s následujícími kvalitami komunikace a jak je mohu dále rozvíjet 

(komunikace vnímající, rozumějící, respektující, přesná, pozitivní, tvořivá, účelově 
efektivní) 

 
1.4 Morálka všedního dne 
 
1.4.1 Jaké jsou mé hodnotové žebříčky 
1.4.2 Jakou morálku vyznávám ve vztahu k sobě, ve vztahu k ostatním lidem (kulturám), ve 

vztahu k přírodě a životnímu prostředí vůbec 
1.4.3 Jak morálně jednám v praktických situacích všedního dne 
1.4.4 Jak přebírám zodpovědnost v různých situacích 
1.4.5 Jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě 
1.4.6 Jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem 
1.4.7 Jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na 

demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách) 
1.4.8 Moje hodnoty a moje sociální role současné i budoucí (žák, sportovec, přítel, rodič, 

občan, zaměstnanec a další) 
1.4.9 Já a sociální a morální dilemata doby, v níž žiji 
 
 
1.5 Spolupráce a soutěž 

 
1.5.1 Můj vztah ke spolupráci a k soutěži 
1.5.2 Které mé osobnostní předpoklady jsou výhodné, a naopak nevýhodné pro situace 

spolupráce a které pro situace soutěžení, konkurence atd. 
1.5.3 Nakolik chci být originální a nakolik se umím přizpůsobovat druhým 
1.5.4 Jak se ovládám v situacích, kdy se věci nedějí podle mé představy 
1.5.5 Jak spolupracovat s lidmi, kteří jsou jiní než já sám, a jak rozvíjet vztahy s dospělými 
1.5.6 Jak jsem schopen přijímat názory druhých lidí jako možná východiska pro svůj další rozvoj 
1.5.7 Jak fungovat jako člen skupiny a komunity, jak prokazovat ochotu ke spolupráci s ostatními 
1.5.8 Sociálně-komunikační dovednosti výhodné pro spolupráci (jasná komunikace, 

argumentace, řešení sporů) 
1.5.9 Jak mohu a umím pomáhat, podporovat jiné lidi, poskytovat rady 
1.5.10 Jak mohu a jsem ochoten podílet se na obecně prospěšných aktivitách 
1.5.11 Jak umím rozpoznat situace soutěže a jak je prožívám 
1.5.12 Jak zvládám situace soutěže a jaké v nich používám taktiky 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 
2.1 Globalizační a rozvojové procesy 
 
2.1.1 Teoretická základna pojmu globalizace: jak se promítají vývojové procesy současného 

světa do každodenního společenského života, do života každého člověka 
2.1.2 Historické přístupy k procesům globalizace: vnímání vývojových procesů probíhajících 

v určitých historických etapách, zprvu nerovnoměrně v různých regionech světa, později 
již na celosvětové (globální) úrovni 

2.1.3 Geografické vnímání globalizace: charakteristika vývojových procesů a změn 
uskutečňujících se v určitém prostoru a v čase a projevujících se rozvojem techniky, 
rostoucí dynamikou v pohybu informací, kapitálu, zboží, spotřeby a lidí ve společenském 
prostředí; zvyšující se inovací, intenzitou a rychlostí hospodářských a sociálních vazeb, 
výměn a činností, které stále více překračují tradiční politické, ekonomické, kulturní a 
geografické hranice; zvyšováním vzájemné závislosti 

2.1.4 Perspektivy společenského rozvoje v kontextu globalizačních procesů: aspekty, dimenze a 
měřítka společenského rozvoje, kladné a záporné projevy a tendence 

2.1.5 Ekonomický rozvoj a globalizace: soubor procesů vedoucích k propojování výrobců a 
spotřeby v celosvětovém měřítku se sociálními a politickými dopady: internacionalizace 
světového hospodářství – národní státy, nadnárodní společnosti, globální trh a spotřeba; 
globální ekonomická nerovnost – nerovnoměrnost v rozložení a rozvoji světového 
hospodářství, centra a periferie výroby a spotřeby; koncentrace hospodářské a politické 
moci 

2.1.6 Globalizace a kulturní změny: procesy podporující stejnorodost a rozdílnost kulturního 
prostředí, snižování kulturní rozmanitosti na Zemi, šíření tzv. globální kultury a jeho 
důsledky 

2.1.7 Lokální kulturní prostředí v procesu globalizace: posilování místních zájmů, komunit a 
identit (protikladný proces tzv. lokalizace vůči globalizaci) 

2.1.8 Kulturní okruhy ve světě a v Evropě: etnická, jazyková a náboženská rozmanitost, civilizační 
okruhy, jejich specifikace, rozdíly a možnosti spolupráce; prolínání světových kultur, 
etnické, náboženské a kulturní konflikty jako důsledek globalizace 

2.1.9 Člověk jako jedinec v globálním kontextu: diskuse jak vyjádřit osobní identitu (rozumět 
sám sobě, chápat sám sebe uvnitř společnosti); chápání národní a evropské identity, vlivy 
na člověka jako jedince ve společnosti v lokálním, regionálním a globálním kontextu 

 
 
2.2 Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 
 
2.2.1 Nerovnoměrný vývoj světa: hospodářské, etnické, náboženské, ideologické, politické a 

kulturní konflikty, hlavní světová ohniska napětí, terorismus 
2.2.2 Chudoba a bohatství: rozdílné aspekty a kritéria hodnocení 
2.2.3 Nerovnost v ekonomickém a společenském rozvoji: tzv. rozdělený svět; mezinárodní dluh 
2.2.4 Světový populační vývoj, mezinárodní migrace a migrační politika, azylové a uprchlické 

hnutí 
2.2.5 Zdraví v globálním kontextu: nerovnosti v oblasti zdraví a zdravého životního stylu 
2.2.6 Vzdělání v globálním kontextu: nerovnosti v oblasti vzdělávání 
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2.2.7 Životní prostředí a udržitelný rozvoj: globální environmentální problémy přírodního a 
společenského prostředí 

2.2.8 Nerovnost mezi muži a ženami v globálním kontextu, problematika genderu 
2.2.9 Lidská práva v tzv. rozděleném světě: občanská, politická, ekonomická, sociální, kulturní; 

dětská práva, organizace zabývající se lidskými právy 
2.2.10 Politické přístupy a postupy v rozhodování na místní a globální úrovni: vládní a nevládní 

sektor 
 
 
 
2.3 Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 
 
2.3.1 Historické kořeny rozvojové spolupráce: kolonialismus, dekolonizace, studená válka 
2.3.2 Mezinárodní instituce pomáhající rozvojové spolupráci: světové finanční, ekonomické, 

kulturní a náboženské instituce, OSN 
2.3.3 Možnosti zapojit se do rozvojové spolupráce: organizace v oblasti humanitární pomoci a 

rozvojové spolupráce v národním a mezinárodním měřítku, nadace a fondy podporující lidi 
v tísni, jejich funkce 

2.3.4 Lidský rozvoj a jeho různé dimenze: udržitelný život a rozvoj, rozvojové cíle tisíciletí 
(projekt Millenium Development Goals) – konkrétní cíle v oblasti rozvoje a odstraňování 
chudoby 

2.3.5 Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce: solidarita s postiženými zeměmi a oblastmi; 
rozvojová spolupráce reprezentující veškeré aktivity, které se snaží reagovat na 
dlouhodobé problémy chudých zemí; důvody, způsoby a formy realizace 

2.3.6 Světový obchod: mezinárodně organizovaný spravedlivý obchod (Fair Trade) a problémy 
jeho naplňování 

 
 
2.4 Žijeme v Evropě 
 
2.4.1 Geografický a geopolitický profil Evropy, evropské jazykové a kulturní okruhy 
2.4.2 Evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, 

hospodářství 
2.4.3 Shody a rozdíly v životním stylu evropských zemí 
2.4.4 Evropský integrační proces: historické ohlasy, vývoj po druhé světové válce, Evropská unie, 

společné politiky a instituce EU; Česká republika v Evropské unii, další významné evropské 
instituce a organizace 

2.4.5 Významní Evropané: výběrová mozaika světově významných představitelů evropské 
politiky, vědy a kultury; význační Evropané a jejich vliv na českou politiku, vědu a kulturu 

2.4.6 Významní Evropané z českého prostředí: výběrová mozaika evropsky a světově 
významných reprezentantů politiky, vědy a kultury pocházejících z území Čech, Moravy a 
českého Slezska 

2.4.7 Historický vývoj českého národa v evropském kontextu a jeho hlavní etapy 
2.4.8 Politické aspekty postavení českých zemí v Evropě a ve světě: podstatné vývojové mezníky 
2.4.9 Ekonomický vývoj českých zemí v evropském a světovém kontextu: zásadní transformační 

procesy 
2.4.10 Vztahy ČR se sousedními zeměmi a spolupráce s nimi, středoevropské iniciativy 
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2.5 Vzdělávání v Evropě a ve světě 
 
2.5.1 Vzdělávací politika EU a její projekce do vzdělávacího systému v ČR 
2.5.2 Vzdělávací programy EU a možnosti účasti v nich 
2.5.3 Proces utváření evropského vzdělávacího prostoru a mobilita ve vzdělávání 
2.5.4 Podmínky a možnosti studia v zahraničí 
2.5.5 Významné zahraniční univerzity 
2.5.6 Stipendia na zahraničních univerzitách 
2.5.7 Srovnávací charakteristiky vzdělávání na gymnáziích v ČR a obdobných školách v zahraničí, 

profily absolventů a závěrečné zkoušky (maturita), kompatibilní prvky a rozdíly 
 
 
Multikulturní výchova 
 
3.1 Základní problémy sociokulturních rozdílů 
 
3.1.1 Jak se projevuje sociokulturní rozrůzněnost v regionech ČR a v Evropě 
3.1.2 Jaké jsou modely soužití různých sociokulturních skupin, co je podstata multikulturalismu 
3.1.3 V čem spočívají rozdíly mezi asimilací, integrací, inkluzí 
3.1.4 Jaká je v současné době situace, pokud jde o imigraci do ČR (ve srovnání s některými jinými 

zeměmi v Evropě, např. Švédskem, Švýcarskem, Nizozemskem) 
3.1.5 Které příčiny způsobují imigraci (historické, sociální, ekonomické) 
3.1.6 Které příčiny způsobují etnickou, náboženskou a jinou nesnášenlivost jako možný zdroj 

mezinárodního napětí (interkulturní konflikt) a jak jí předcházet 
3.1.7 Jaké postoje a jednání provázejí xenofobii, rasismus, intoleranci a extremismus 
3.1.8 Jaké jsou postoje a jednání občana České republiky a Evropana ve vztahu k imigraci jako 

jevu současnosti, k imigrantům a k imigrační politice státu (Evropské unie) 
 
 
3.2 Psychosociální aspekty interkulturality 
 
3.2.1 Jaké představy mám o imigrantech, žadatelích o azyl, uprchlících 
3.2.2 Jak ovlivňují předsudky a stereotypy styk příslušníků majority s cizinci a příslušníky 

minority 
3.2.3 Jak reaguji na osoby, jejichž myšlení, cítění a jednání vychází z odlišné kultury, než je má 

vlastní 
3.2.4 Z čeho vzniká strach z cizinců 
3.2.5 Jak mohu změnit své monokulturní představy o lidech na představy multikulturní 
3.2.6 Jak je možné změnit a zlepšit porozumění mezi lidmi různého kulturního původu, 

náboženství, světového názoru apod. 
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3.3 Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 
 
3.3.1 Jak se mohu naučit využívat jazykovou a kulturní pluralitu pro potřebnou diskusi jazykové 

a kulturní rozrůzněnosti (v ČR, v Evropě) 
3.3.2 Jakými prostředky mohu rozvíjet své jazykové kompetence pro kontakt a spolupráci 

s příslušníky jiných etnik (v ČR, v Evropě) 
3.3.3 Na které instituce a organizace (v ČR, v Evropě) se mohu obrátit se žádostí o pomoc při 

řešení problémům multikulturního charakteru 
3.3.4 Jak používat jazyk, aby byl zbaven rasistických a diskriminujících výrazů 
3.3.5 Jak mluvit o jiných lidech jako o bytostech, které se odlišují rasovou či etnickou 

příslušností, náboženstvím, odlišnou sexuální orientací apod., aniž by se znevažovala jejich 
rovnoprávnost 

3.3.6 Jak se naučit respektovat, že každý jazyk má své specifické rysy, žádný není nadřazen jiným 
jazykům   

 
 
 Environmentální výchova 
 
4.1 Problematika vztahů organismů a prostředí 
 
4.1.1 Jak ovlivňuje prostředí organismy, které v něm žijí, a které abiotické/biotické vlivy na 

organismus působí 
4.1.2 Jak lze charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy 
4.1.3 Jak probíhá tok energie a látek v biosféře a v ekosystému 
 
 
4.2 Člověk a životní prostředí 
 
4.2.1 Jak ovlivňuje člověk životní prostředí od počátku své existence po současnost a jaké je 

srovnání těchto forem ovlivňování z hlediska udržitelnosti 
4.2.2 Čím jsou organismy významné pro člověka, jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých 

rostlinných a živočišných druhů a jaké jsou formy jejich ochrany 
4.2.3 Jaké zdroje energie a suroviny člověk na Zemi využívá a jaké klady a zápory se s jejich 

využíváním a získáváním pojí 
4.2.4 Jakým způsobem člověk využívá vodu, jaké jsou nejčastější příčiny jejího znečištění, čím je 

způsoben nedostatek pitné vody a jaký má dopad na společnost 
4.2.5 K čemu člověk využívá půdu a jaké důsledky z toho pro životní prostředí vyplývají 
4.2.6 Jaké jsou příčiny rychlého růstu lidské populace a jaký vliv má tento růst na životní 

prostředí 
4.2.7 Které vlivy prostředí ohrožují zdraví člověka 
4.2.8 Jaké jsou příčiny a důsledky globálních ekologických problémů a jaký postoj k tomu 

zaujímají zainteresované skupiny 
4.2.9 Jaké jsou nástroje a možnosti řešení globálních ekologických problémů (např. legislativní, 

dobrovolné/ občanské, institucionální, technologické) a jaké jsou možnosti zapojení 
jednotlivce do jejich řešení 

4.2.10 Které základní principy se pojí s myšlenkou udržitelného rozvoje 



36 

 

4.2.11 Jaké jsou prognózy globálního rozvoje světa na podkladě současného environmentálního 
jednání lidstva 

 
 
4.3 Životní prostředí regionu a české republiky 
 
4.3.1 S kterými problémy z hlediska životního prostředí se ČR a region nejvíce potýká 
4.3.2 Jaká je historie a současný stav ochrany přírody a krajiny v ČR 
4.3.3 Které z institucí v ČR se zabývají problematikou životního prostředí 
4.3.4 Jaká jsou nejvýznamnější legislativní opatření v oblasti životního prostředí a jak tato 

opatření ovlivňuje Evropská unie 
 
 
Mediální výchova 
 
Na škole pracuje Školní mediální tým, který se zaměřuje na prezentaci školy, úspěchů žáků a 
informuje veřejnost o aktuálním dění na webových stránkách školy a na sociálních sítích. V rámci 
práce pro školní mediální tým jsou realizována průřezová témata „Média a mediální produkce.“ 
 
5.1 Média a mediální produkce  
 
5.1.1 Vývoj médií od knihtisku po internet, vznik a typy masových médií (tisk, rozhlas, televize) 
5.1.2 Vnější vlivy na chování médií: institucionální (mediální legislativa), regulace, neformální 

(nátlak, lobbying, vlivové agentury, public relations apod.) 
5.1.3 Financování médií (reklama, poplatky, efektivita realizovaná standardizací) 
5.1.4 Profesně etické kodexy 
5.1.5 Lidé v médiích a jejich práce (novináři, baviči, herci, manažeři) 
5.1.6 Jaká máme práva ve vztahu k médiím (právo na opravu a právo na odpověď) 
5.1.7 Organizace práce v médiích: jak vzniká zpráva, jak vzniká zábavní pořad, práce v redakci, 

výrobní štáb 
5.1.8 Práce v produkčním týmu „školního média“ (tištěné periodikum, rozhlasové či televizní 

vysílání, internetové periodikum), rozbor školní produkce z hlediska dodržování 
dohodnutých zásad a pravidel („třídní mediální ombudsman“) 

5.1.9 Příprava vlastních materiálů psaných i nahrávaných (tvorba textu, zvukového a 
obrazového záznamu s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru a multimediálních 
technologií) 

5.1.10 Komunikace a spolupráce v týmu (stanovení časového harmonogramu, rozdělení úkolů a 
odpovědnosti, otázka autorství a dopracování materiálů s ohledem na celek) 

 
 
5.2 Mediální produkty a jejich významy 
 
5.2.1 Kategorie mediálních produktů (noviny, časopisy, rozhlasové a televizní vysílání, 

internetové stránky), formy mediálních sdělení (zpravodajství, komentář, dokument, 
seriál, poradna, fotoromán apod.), vzájemné inspirace mezi médii 
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5.2.2 Rozbor aktuálního zpravodajství, kritéria pro výběr zpráv (důležitost pro život, aktuálnost, 
negativita, blízkost, jednoduchost, jednoznačnost, přítomnost prominentní osoby, 
možnost trvání v čase) 

5.2.3 Vztah mezi mediálními produkty a skutečností (mediální „reprezentace“ skutečnosti, vztah 
zpravodajství a skutečnosti, vztah fikce a skutečnosti, „hra“ se skutečností, relevance a 
věrohodnost informačních zdrojů a informací) 

5.2.4 Výrazové prostředky (kódy a konvence) typické pro konkrétní média: obrazové, zvukové a 
jazykové prostředky, sekundární kódy charakterizující jednotlivá média (obálky časopisů 
pro děti a mládež, znělky v rozhlase a televizi) 

5.2.5 Stereotypy, které se projevují v mediovaných reprezentacích, identifikace a vyhodnocení 
předsudku ve zpravodajství, dramatické tvorbě a zábavních pořadech 

5.2.6 Hodnoty a životní styly nabízené/nenabízené mediálními produkty a jejich konkrétní 
předvedení 

5.2.7 Mediální produkce pro mládež (společný rozbor tisku z hlediska prezentace 
mezigeneračních vztahů, intimních vztahů, představ o žádoucí/nežádoucí budoucnosti) 

5.2.8 Reklama a její výrazové prostředky, kritický přístup k reklamě, rozbor reklamy z hlediska 
použité strategie (úspěch ve společnosti, získání obdivu, výzvy k identifikaci) 

5.2.9 Příprava „ideálního“ časopisu pro mládež (co v reálných časopisech žáci považují za 
zajímavé a co v nich postrádají) 

5.2.10 Příprava reklamní kampaně výstižně propagující školu 
5.2.11 Příprava příspěvku na stejné téma do různých typů reálných novin či časopisů 
5.2.12 Příprava televizního vystoupení založeného na textu z denního tisku (rozdíl mezi psaným 

a mluveným projevem) 
 
 
 
 
5.3 Uživatelé 
 
5.3.1 Co je veřejnost, publikum, občané, uživatelé, konzumenti 
5.3.2 Jak vzniká čtenářská/posluchačská/divácká skupina, co je cílová skupina 
5.3.3 Média pro vybrané skupiny (pro mládež, pro ženy, pro zájmové skupiny) 
5.3.4 Jak se měří a popisuje publikum (náklad, čtenost, sledovanost, podíl na trhu) 
5.3.5 Co je aktivní publikum, „sémantická moc“ publika (volnost vyložit si sdělení po svém) 
5.3.6 Návyky při konzumaci médií (strukturace dne podle médií – čtení novin či časopisu, 

sledování televize, „boj o dálkové ovládání“, uspořádání nábytku vzhledem k televizi 
apod.) 

5.3.7 Sledování a popis návyků při užívání médií v rodině/třídě/skupině a jejich rozbor 
5.3.8 Ohlasy čtenářů/diváků/posluchačů na pořad, formulace názorů, napsání souhlasné či 

nesouhlasné reakce 
 
 
5.4 Účinky mediální produkce a vliv médií 
 
5.4.1 Vliv médií na uspořádání každodenního života (od denního rytmu přes rozestavění nábytku 

po výběr konverzačních témat) 
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5.4.2 Předpokládané či skutečné vlivy některých mediálních obsahů na vnitřní rozpoložení 
jedince (násilí, pornografie) 

5.4.3 Vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské hodnoty, 
stabilitu společnosti, sport apod.) 

5.4.4 Činnost „mediální poradny“ (jak rozpoznat návyky mediální konzumace a jak je měnit) 
5.4.5 Příprava televizní či rozhlasové diskuse na téma „vliv médií“ (vliv násilných obsahů, vliv 

médií na rodinný život, vliv médií na podobu sportu apod.) 
 
 
5.5 Role médií v moderních dějinách 
 
5.5.1 Čím se liší postavení člověka v tradiční a moderní společnosti: význam knihtisku, význam 

vysílání, význam digitalizace, kontinuální využívání tradičních a digitálních médií 
5.5.2 Co to je masová společnost (masová kultura, masová komunikace), význam northcliffovské 

revoluce 
5.5.3 Moderní společnost a svoboda projevu: zda mohou být média nezávislá a odpovědná 
5.5.4 Kdy vzniká bulvár a kde se toto označení vzalo 
5.5.5 Jak společnost komunikovala: od posunků přes řeč, písmo, tisk a vysílání k internetu 
5.5.6 Která média se v současnosti podílejí na formování našich představ o dění ve světě a proč 
5.5.7 Média a dějiny: proč se agresor snaží obsadit redakce, proč se v nepřehledných, zlomových 

okamžicích uplatňuje rozhlas 
5.5.8 Role médií v dějinách obce 
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4. Učební plán 

 

• Učební plán jako důležitá součást ŠVP je koncipován jako společný učební plán (UP) pro 
nižší stupeň víceletého gymnázia, který vychází z RVP ZV, a pro vyšší stupeň víceletého 
gymnázia a pro čtyřleté gymnázium, který vychází z RVP G. 

 

• Vzdělávací předměty obsažené v UP vycházejí ze vzdělávacích oblastí příslušných RVP. 
 

• V 1. sloupci UP je název oblasti RVP a konkrétního vzdělávacího předmětu v ŠVP včetně 
indexů poznámek k UP.  

 

• Ve 2. sloupci UP je uvedena hodinová dotace příslušných vzdělávacích předmětů v úrovni 
1. a 2. ročníku NSVG, které vycházejí z RVP ZV, včetně uvedení celkové hodinové dotace 
za NSVG.  

 

• Ve 3. sloupci je uvedena hodinová dotace příslušných vzdělávacích předmětů v úrovni 1. 
až 4. ročníku VSVG nebo 4G, které vycházejí z RVP G, včetně uvedení celkové hodinové 
dotace za VSVG nebo 4G. 

 

• Učební plán je doplněn o počty tzv. disponibilních hodin, a to jak v úrovni NSVG (celkem 
12) tak VSVG nebo 4G (celkem 26). Celková hodinová dotace u NSVG za 2 ročníky činí 64 
hodin, celková hodinová dotace u VSVG nebo 4G za 4 ročníky činí 132 hodin. Učební plán 
je v části 4.2 doplněn poznámkami k UP.  
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4.1 Učební plán 

 
Učební plán je společný pro nižší stupeň víceletého gymnázia (dle RVP ZV), vyšší stupeň víceletého 
gymnázia a čtyřleté gymnázium (dle RVP G).  

 

Vzdělávací oblast /předmět Nižší stupeň VG 
Vyšší stupeň VG, čtyřleté 

gymnázium 

Ročník 1. 2. 
Dotace 
celkem 

1. 2. 3. 4. 
Dotace 
celkem 

Jazyk a jazyková komunikace   22     46 

Český jazyk a literatura  1) 4 4 8 4 3 4 5 16 

Cizí jazyk   2)   4 4 8 4 4 4 5 17 

Další cizí jazyk   3) 3 3 6 3 3 3 4 13 

Matematika a její aplikace       8     16 

Matematika 1) 4 4 8 4 4 4 4 16 

Člověk a příroda   16     26 

Fyzika     4) 5)   2 2 4 2,5 2 2,5  7 

Chemie   4)   5)   2 2 4 2,5 2,5 2  7 

Biologie  4)   6)  7)   2 2 4 2 2,5 2,5  7 

Zeměpis  6) 2 2 4 2 2 1  5 

Člověk a společnost   6     14 

Občanská výchova   8) 1 1 2      

Základy společenských věd     1 2 2 3 8 

Dějepis 2 2 4 2 2 2  6 

Člověk a svět práce  9) Integrace Ov, ZSV, Bi, Ch, INF 

Umění a kultura   4     4 

Hudební výchova  10) 1 1 2 2/- 2/-   4/- 

Výtvarná výchova  10) 1 1 2 -/2 -/2   -/4 

Člověk a zdraví   4     8 

Tělesná výchova   11) 2 2 4 2 2 2 2 8 

Informatika      4     4 

Informatika  12) 2 2 4 2 2   4 

Volitelné vzdělávací aktivity 13)   0     14 

VP 1         2  2 

VP 2         2  2 

VP 3          2 2 

VP 4          2 2 

VP 5       2 2 

VP 6       2 2 

VP 7       2 2 

Disponibilní hodiny  12  26 

Celkem 32 32 64 33 33 33 33 132 
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Použití disponibilních hodin: 
 
Nižší stupeň VG       - celkem 12 (DCJ 6, IKT 1, Člověk a příroda 5) 
Vyšší stupeň VG a 4G      - celkem 26 (ČJL 4, CJ 5, DCJ 1, M 6, ČaPř a ČaSP 4, Volitelné vzdělávací 

aktivity 6) 
 
 

4.2 Poznámky k učebnímu plánu 

 
1) Třída se může min. v jedné hodině týdně dělit na 2 skupiny. 
2) Třída se může dělit ve všech hodinách na skupiny (v rámci třídy, případně ročníku). Jako Cizí 

jazyk mají všichni žáci školy Anglický jazyk. 
3) Třída se může dělit ve všech hodinách na skupiny (v rámci třídy, případně ročníku). Jako Další 

cizí jazyk si žáci volí z možností Německý jazyk, Francouzský jazyk nebo Ruský jazyk.  
4) Pokud se konají laboratorní práce (LP), třída se dělí na dvě skupiny. 
5) Součástí výuky v prvním ročníku NSVG může být část vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti 

Člověk a svět práce – tematický obor Práce s laboratorní technikou z RVP ZV.   
6) Součástí vzdělávacího obsahu předmětu je část vzdělávacího obsahu předmětu Geologie 

z RVP G. 
7) Součástí vzdělávacího obsahu je část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví z RVP ZV a 

RVP G (Bi). 
8) Součástí vzdělávacího obsahu je celé průřezové téma Výchova demokratického občana 

z RVP ZV v rámci NSVG. 
9) Vzdělávací obsah je integrován do předmětů Ov, ZSV, Bi, Ch, INF. 
10) V úrovni NSVG probíhá výuka 1 hodina týdně HV a jedna hodina týdně VV. Žák si volí 2 

hodiny týdně HV nebo VV v rámci 1. a 2. ročníku VSVG nebo 4G. Třída se dělí na dvě skupiny. 
11) Třída se dělí ve všech hodinách na skupiny (v rámci třídy, případně ročníku). Součástí 

vzdělávacího obsahu je část obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z RVP ZV (v úrovni 
1. a 2. ročníku NSVG) a z RVP G (v úrovni 1.-4. ročníku VSVG nebo 4G). V případě potřeby se 
zřizuje Zdravotní tělesná výchova s dotací 2 hodiny týdně jako součást zabezpečení výuky 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

12) Třída se může dělit ve všech hodinách na dvě skupiny.  
13) Třída se dělí na skupiny (v rámci třídy, případně ročníku v úrovni 2.-4. ročníku VSVG anebo 

4G). Žák si pro 3. a 4. ročník (resp. 5. a 6. ročník) vybírá studijní zaměření z nabídky 
přírodovědné, technické, humanitní a všeobecné. Podrobnosti uvádí příloha ŠVP Volitelné 
předměty. 
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5. Učební osnovy  

 
Učební osnovy jsou zpracovány jednotlivě pro každý vzdělávací předmět z učebního plánu. 
Obsahují charakteristiku vyučovacího předmětu, obsahové a organizační vymezení včetně 
specifikace výchovných a vzdělávacích strategií v příslušném vzdělávacím předmětu a přehled 
hodinové dotace vzdělávacího předmětu týdně v jednotlivých ročnících studia NSVG a VSVG nebo 
4G. 
 
Dále jsou učební osnovy zpracovány formou tabulek, které obsahují: 
 

a) označení příslušného ročníku (1. sloupec); 
b) očekávané školní výstupy z pohledu žáka (2. sloupec); 
c) rozpis učiva (3. sloupec); 
d) zařazení průřezových témat (4. sloupec); 
e) poznámky, přesahy, souvislosti s důrazem na mezipředmětové vztahy (5. sloupec).   

 
 
Kompletní učební osnovy pro nižší stupeň víceletého gymnázia, vyšší stupeň víceletého gymnázia 
a čtyřleté gymnázium obsahuje příloha č. 1. 
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6. Hodnocení žáků 

 

6.1 Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků  

 
1. Výsledky vzdělávání žáků jsou zjišťovány pravidelně po celé klasifikační období: 

a) písemnými pracemi předepsanými osnovou příslušného předmětu (dle školního 
vzdělávacího programu), 

b) dalšími písemnými zkouškami a testy, jejichž počet je dán charakterem předmětu 
a jeho hodinovou dotací, 

c) ústním zkoušením, 
d) vypracováváním domácích úkolů, referátů apod., 
e) průběžně při frontálním opakování, při probírání nového učiva atd., 
f) posuzováním jejich dovedností a výkonů. 

2. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 
klady a nedostatky hodnocených projevů a výkonů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel 
žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a 
laboratorních prací oznámí žákovi nejpozději do 7 pracovních dnů. Učitel sděluje všechny 
známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zákonným zástupcům nezletilého žáka, 
popř. zletilému žákovi prostřednictvím školního informačního systému. Při hodnocení 
využívá i sebehodnocení žáka. 

3. Výsledky v průběhu klasifikačního období a na vysvědčení jsou hodnoceny pěti stupni 
prospěchu: 

a) 1 - výborný, 
b) 2 - chvalitebný, 
c) 3 - dobrý, 
d) 4 - dostatečný, 
e) 5 - nedostatečný. 

 
Kritéria klasifikace v předmětech teoretického zaměření (jazykové, společenskovědní, 
přírodovědné): 
 

a) stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti požadované učebními 
osnovami školního vzdělávacího programu, a to uceleně, přesně a úplně, chápe 
vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické 
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky, myslí logicky správně. 
Grafický projev je přesný a estetický. Je schopen samostatně studovat vhodné 
texty. 

b) stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti požadované učebními 
osnovami školního vzdělávacího programu, a to v podstatě uceleně, přesně a 
úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Podle 
menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky, myslí správně. Ústní a 
písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je s menší pomocí 
schopen studovat vhodné texty. 
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c) stupeň 3 (dobrý) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede 
za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. 
Grafický projev je méně estetický. Je schopen samostatně studovat podle návodu 
učitele. 

d) stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. 
Je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a 
dovedností se vyskytují závažné chyby, je nesamostatný. Myšlení je zpravidla málo 
tvořivé, v logice myšlení se vyskytují chyby. Grafický projev je málo estetický. 
Závažné nedostatky a chyby dovede s pomocí učitele opravit. Při samostatném 
studiu má těžkosti. 

e) stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné 
a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí se vyskytují velmi závažné 
chyby. Nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele, nedostatky a chyby 
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení. 
Nedovede samostatně studovat. 

 
 
Kritéria klasifikace v předmětech výchovného zaměření (výtvarná výchova, hudební 
výchova, tělesná výchova): 

 
a) stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své 
osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků školního vzdělávacího 
programu je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je 
esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. 
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní 
zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně 
rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

b) stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání 
svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním 
projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska 
požadavků osnov (dle ŠVP). Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a 
návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. 
Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

c) stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá 
dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo 
působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější 
mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní 
zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj 
estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

d) stupeň 4 (dostatečný) 
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Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou 
málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje 
jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, 
nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 

e) stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho 
projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené 
vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí 
úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 
4. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku 

prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, 
s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. 

5. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do 
konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první 
pololetí nehodnotí. 

6. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 
konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší 
ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

7. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná 
z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku 
v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.  
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 
opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 

8. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti 
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 
vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li 
vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský 
úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení 
žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem 
nezletilého žáka. 

9. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo 
předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy dodržení pravidel pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy výsledek 
hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, 
výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 

10. Při přijímání žáka do vyššího ročníku než prvního a při přestupu žáka z jiné střední školy 
(nejsou-li vzdělávací programy shodné) nařídí ředitel školy rozdílovou zkoušku, která je 
komisionální. 

11. Komisionální zkoušky (ve smyslu § 6 vyhlášky MŠMT 13/2005 Sb.) se konají pouze 
v případech podle odst. 7 až 10. Podrobnosti o komisionálních zkouškách: 

a) Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni pouze jednu.  
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b) Datum zkoušky stanoví ředitel školy a oznámí ho prokazatelným způsobem 
zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka aspoň tři dny před 
konáním zkoušky. 

c) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel 
školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel (vyučující žáka danému předmětu) 
a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného 
předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise 
krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy.  

d) Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce (např. předseda zkušební komise) 
stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky. Zkouška musí vycházet ze 
školního vzdělávacího programu vyučovacího předmětu daného ročníku. 

e) O konečném hodnocení rozhoduje komise hlasováním, hlasy členů jsou 
rovnocenné.  

f) Výsledek zkoušky oznámí předseda žákovi ústně bezprostředně po jejím konání. 
Výsledek musí předseda zdůvodnit. Zákonnému zástupci nezletilého žáka se také 
co nejdříve výsledek prokazatelně oznámí. 

g) O zkoušce se pořizuje protokol, za jeho správné a úplné vyplnění zodpovídá 
předseda komise. Ten protokol ihned po oznámení výsledku zkoušky předá 
zástupci ředitele, který provede kontrolu. Třídní učitel následně zajistí další 
administraci (zápis o zkoušce do informačního systému, doplnění vysvědčení, 
uložení do osobní složky žáka). 

 
12. V případě žáka, který v průběhu pololetí z důvodu časté absence absolvuje méně než 75 % 

vyučovacích hodin daného předmětu, zváží vyučující příslušného předmětu ještě další 
objektivní okolnosti, zejména příčiny zvýšené absence žáka, a po dohodě s třídním 
učitelem a ředitelem školy může využít ustanovení v odst. 5 a 6 - žáka v daném 
klasifikačním období v řádném termínu nehodnotit. Ředitel školy (po projednání 
v pedagogické radě) pak nařídí žákovi dodatečnou zkoušku v náhradním termínu. 
Dodatečnou zkoušku koná žák před tříčlennou komisí. Její členy jmenuje ředitel školy, 
zpravidla to jsou: třídní učitel žáka (nebo jeho zástupce), zkoušející učitel a přísedící učitel, 
který má aprobaci pro stejný nebo příbuzný vyučovací předmět.  

 
 

6.2 Pravidla pro hodnocení chování žáků  

 
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel a po projednání v pedagogické radě 

schvaluje ředitel školy. Udělení nižšího stupně z chování se zdůvodní v třídním výkazu. 
Klasifikace chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na klasifikaci chování v dalším 
klasifikačním období. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

2. Chování žáků se klasifikuje těmito stupni: 
a) stupeň 1 (velmi dobré)  

Žák dodržuje ustanovení školního řádu, ojediněle se může dopustit méně 
závažných přestupků. 

b) stupeň 2 (uspokojivé)  
Žák se dopustí závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně 
závažných přestupků proti ustanovením školního řádu. 
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c) stupeň 3 (neuspokojivé)  
Žák ve škole nebo na školních akcích hrubě porušuje ustanovení školního řádu 
nebo obecně platná ustanovení a zákony, nebo se opakovaně dopustil závažného 
přestupku.  
 

 
 
 

6.3 Výchovná opatření 

 
1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 

opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská 
opatření (viz bod 8). Pochvaly a jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit 
ředitel školy nebo třídní učitel. 

2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 
školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo 
o vyloučení žáka ze školy. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností 
stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném 
vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-
li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených 
školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka 
lze podmínečně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní 
docházku. 

3. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo 
vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností 
stanovených školským zákonem.  

4. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců 
ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy 
se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný 
čin podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů). O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák 
přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o 
vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

5. Dopustí-li se žák jednání podle bodu 3, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího 
pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

6. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 
právnické nebo fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 
nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný 
nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

7. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

8. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 
žákovi udělit snížený stupeň z chování (dle odst. 1.2) nebo uložit: 

a) napomenutí třídního učitele, 
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b) důtku třídního učitele,  
c) důtku ředitele školy. 

Třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy. Ředitel školy nebo třídní učitel 
neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo 
důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého 
žáka. 

9. Neomluvené hodiny nepřítomnosti žáka ve vyučování mohou být důvodem k udělení 
kázeňských opatření žákovi. Postup při určování neomluvených hodin upravuje odst. 2.3 
školního řádu. Při stanovování kázeňských opatření je doporučeno při zvážení všech 
okolností uložit žákovi 

a) napomenutí třídního učitele, dosáhne-li žák počtu 1 neomluvené hodiny, 
b) důtku třídního učitele, dosáhne-li žák 2 až 5 neomluvených hodin, 
c) důtku ředitele školy (a zároveň druhý stupeň z chování), dosáhne-li žák 6 až 20 

neomluvených hodin, 
d) podmíněné vyloučení ze školy (a zároveň třetí stupeň z chování), dosáhne-li žák 

počtu nad 20 neomluvených vyučovacích hodin a v případě, že žák splnil povinnou 
školní docházku. 

 
 

6.4 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se 
ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 

2. Při způsobu hodnocení a při klasifikaci studijních výsledků žáků pedagogičtí pracovníci 
zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se 
doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s 
uvedením počtu chyb apod. 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 
projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

5. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách 
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni 
postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 

 
 

6.5 Hodnocení výsledků vzdělávání při distančním vzdělávání 

 
1. Hodnocení žáků probíhá podle pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu. 

Vyučující odpovídá za zajištění kontinuity prezenční a distanční výuky a za dostatek 
podkladů pro hodnocení žáka. V případě distanční výuky delší než 2 měsíce budou pravidla 
pro hodnocení upřesněna. 

2. Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu 
o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především 
formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. 
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3. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při 
osvojování učiva tohoto celku. 

4. Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, 
písemné práce), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního 
portfolia, v listinné nebo digitální podobě. 

5. Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve 
stanovených intervalech, prostřednictvím informačního systému školy, popřípadě 
skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně i 
písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 
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7. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 

 
 

Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. 
Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k výstupům 
stanoveným v ŠVP.  
Autoevaluace je realizována v souladu s § 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s § 8 a § 9 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  
Autoevaluace umožňuje autoregulaci školy a jejího systému vzdělávání zevnitř. Škola tak poznává 
své silné a slabé stránky. Škola využívá autoevaluace ke svému vlastnímu růstu, ke stálému 
zvyšování kvality poskytovaných vzdělávacích služeb. S využitím kritické sebereflexe škola zvyšuje 
kvalitu poskytovaného vzdělávání. Evaluace se tak stává nástrojem řízení kvality. 
Obsahem autoevaluačního procesu je posouzení, jak škola plní cíle, které si stanovila zejména v 
koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu; dále popis oblastí, ve 
kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, 
včetně návrhů příslušných opatření a strategií pro další období.  
Autoevaluace se plánuje na období tří školních roků. Na přípravě a realizaci se podílí vedení školy 
(ředitel a zástupce ředitele pověřený koordinací autoevaluačního procesu) a realizační tým 
sestavený ze zástupců pedagogického sboru.   
  

7.1 Oblasti autoevaluace školy 

 
A. Podmínky ke vzdělávání 
A.1 Vnější podmínky  

▪ Demografické podmínky (porodnost, průměrná délka života, hustota obyvatelstva, 

migrace obyvatelstva, dopravní obslužnost) 

▪ Ekonomicko-technologické podmínky (zaměstnanost, trh práce, platové podmínky, 

konkurence, podíly na trhu, informační systémy, školský rozpočet, možnosti sponzoringu 

a mimorozpočtových zdrojů) 

▪ Přírodní podmínky (přírodní zdroje, stav životního prostředí, ochrana životního prostředí) 

▪ Politické podmínky (legislativa, školská legislativa, autonomie škol, financování, politická 

situace v regionu, obci) 

▪ Kulturní podmínky (úroveň vzdělávání a vzdělanosti, životní styl v regionu, zájem o 

celoživotní vzdělávání, volný čas, rekreace, média) 

▪ Konkurenční prostředí školy (struktura školství v regionu, spádová oblast školy, zájem o 

školu, obor, uplatnění (úspěšnost) absolventů, vztahy mezi školami v regionu) 

▪ Veřejnost (rodiče, masmédia, poradní orgány, sponzoři) 

  
A.2 Vnitřní podmínky 

▪ Personální problematika (složení pedagogického sboru, kvalita pedagogického sboru, 

DVPP, kvalita nepedagogických pracovníků, kvalita managementu, personální strategie 

školy) 
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▪ Finanční problematika (množství, autonomie, efektivita, rezervy, mimorozpočtové zdroje) 

▪ Zařízení a technologie (pomůcky, školní nábytek, výpočetní technika, internet apod. - 

kvalita, kvantita, využitelnost, dostupnost) 

▪ Informační systémy (formy - osobní kontakt, písemné formy, využití prostředků ICT apod., 

efektivita) 

▪ Systémy hodnocení kvality (hodnocení kvality žáky, hodnocení kvality učiteli, hodnocení 

kvality vedením školy, hodnocení kvality rodiči a veřejností, hodnocení kvality 

zřizovatelem a ČŠI) 

▪ Řízení školy (struktura řízení, manažerské činnosti, poradní orgány, žáci a řízení) 

▪ Koncepční záměry školy (poslání školy, strategické cíle, konkrétní cíle a úkoly, koncepce 

rozvoje školy) 

▪ „Nehmotné faktory“ školy (pověst, image školy, charakter a tradice školy, domácí 

kontakty školy, mezinárodní kontakty školy) 

  
B. Průběh vzdělávání 
B.1 Realizace vzdělávacího programu 

▪ Charakteristika a priority školního vzdělávacího programu 

▪ Naplňování profilu absolventa 

▪ Soulad školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem  

▪ Nabídka volitelných a nepovinných předmětů 

▪ Problematika ICT 

▪ Environmentální výchova 

  
B.2  Organizace, metody a formy práce 

▪ Organizace školního roku 

▪ Formy výuky 

▪ Školní řád 

▪ Metody výuky 

▪ Možnosti konzultace žáků s vyučujícími 

▪ Samostatná práce žáků 

▪ Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

▪ Vzdělávání mimořádně nadaných žáků  

▪ Prevence sociálně-patologických jevů 

  
C. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších 
osob na vzdělávání 
  
C.1  Podpora školy žákům 

▪ Poradenství pro žáky (výchovné a profesní poradenství na škole)) 

▪ Nabídka mimoškolních aktivit (zájmová, sportovní činnost, kroužky apod.) 

▪ Ubytování a stravování žáků (DM) 

▪ Služby žákům (školní bufet, možnosti kopírování, přístup k VT apod.) 

▪ Přístup k informacím (žákovská knihovna, studovna apod.) 



52 

 

▪ Podíl žáků na řízení školy 

  
C.2  Spolupráce s rodiči 

▪ Formy spolupráce (komunikace) s rodiči 

▪ Třídní schůzky a konzultace s rodiči 

▪ Sdružení rodičů při škole 

▪ Školská rada 

▪ Účast rodičů na akcích školy 

▪ Problémy ve spolupráci s rodiči 

  
C.3  Vzájemné vztahy školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 

▪ Účast žáků na řízení školy (žákovská rada) 

▪ Účast rodičů na řízení školy (poradní orgány, sdružení rodičů, členství rodičů ve školské 

radě apod.) 

▪ Řešení připomínek, stížností 

▪ Vztahy k představitelům obce, firem, institucím 

▪ Vliv těchto vztahů na vzdělávání 

  
D. Výsledky vzdělávání žáků 

▪ Rozbor výsledků prospěchu  

▪ Ukončování studia (maturitní zkoušky) 

▪ Komisionální a opravné zkoušky 

▪ Předčasné ukončení studia 

▪ Přijímací řízení 

▪ Kritická místa studia 

▪ Zjišťování názorů studentů 

▪ Uplatnění absolventů (úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ, uplatnění v praxi, 

nezaměstnanost absolventů) a způsoby zjišťování  

▪ Výsledky žáků v soutěžích, olympiádách 

  
E. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
Možno využít závěrů kapitol A.2 Řízení školy a Personální problematika. 
  
F. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 
zdrojům 

▪ Formulace slabých a silných stránek školy (na základě analýzy vnitřních podmínek školy) 

▪ Formulace příležitostí a hrozeb (na základě analýzy vnějších podmínek školy) 
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7.2 Metodika autoevaluace, nástroje a kritéria 

 
Vlastní hodnocení školy bude realizováno podle následující metodiky (uspořádáno podle 
jednotlivých hodnocených oblastí, s uvedením sledovaných jevů, ukazatelů stavu (indikátorů, 
kritérií) a použitých evaluačních nástrojů a metod: 
  
A. PROGRAM ŠKOLY 
Sledovaný jev: Školní vzdělávací program 

▪ variabilita programu – nabídka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dotace 

předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, průřezová témata 

Ukazatele stavu: 
▪ soulad ŠVP s RVP 

▪ plnění školního vzdělávacího programu  

▪ relace mezi vzdělávacím programem a potřebami a podmínkami školy 

▪ programová nabídka žákům se speciálními vzdělávacími potřebami  

▪ soulad nabídky volitelných a nepovinných předmětů s představou žáků a rodičů 

▪ variabilita ŠVP  

Metody:  
▪ kontrola souladu ŠVP s RVP a skutečné plnění ŠVP 

▪ vlastní hodnocení učitelů a žáků 

  
B. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 
  
Sledované jevy: 

a. vliv personálních podmínek na vzdělávání 

b. materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky, učebnice, 

technické prostředky 

c. kvalita pracovního prostředí školy 

d. efektivita využívání finančních zdrojů 

e. rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty…) 

  
Ukazatele stavu: 

▪ vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání 

▪ tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a žáků 

▪ funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor  

▪ kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami ve škole 

▪ vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat - tzn. didaktická úroveň 

vybavení pomůckami, technikou, studijním materiálem 

▪ efektivita využívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy  

▪ zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech) 
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Metody: 

▪ pozorování 

▪ kontrola 

▪ skupinová diskuse 

▪ sebehodnocení vedení školy 

▪ sebehodnocení učitelů a žáků 

▪ zhodnocení inventarizace 

  
  
C. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
  
Sledovaný jev: Průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových hodnot vzdělávání 
Ukazatele stavu: 

▪ podpora vytváření cílových kompetencí vzdělávání 

▪ kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání – tzn. příprava, zajištění, organizace, metody, formy, 

hodnocení, motivace, komunikace, klima 

▪ návaznost učiva 

▪ rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření žádoucích 

vzdělávacích způsobilostí žáků 

▪ účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování 

▪ využívání metod samostatné práce žáků 

▪ individuální přístup k výuce 

▪ efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické techniky 

▪ prostor pro individuální nebo skupinové aktivity  

▪ uplatnění kooperativní techniky učení 

▪ motivace v průběhu výuky  

▪ dodržování stanovených pravidel hodnocení 

▪ prověřování výchozích znalostí a dovedností 

▪ průběžné vyhodnocování výsledků učení 

▪ vedení žáků k sebekontrole a sebehodnocení 

▪ prostor pro vyjadřování vlastního názoru 

▪ dodržování pravidel komunikace 

▪ psychosociální podmínky výuky 

  
Metody: 

▪ školní dokumentace 

▪ kontrola a pozorování 

▪ skupinová diskuse 

▪ sebehodnocení vedení školy 

▪ sebehodnocení třídních učitelů, učitelů  

▪ hodnocení žáků (např. technikou volného psaní) 
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D. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
  
Sledovaný jev: Výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání 
Ukazatele stavu: 

▪ efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání  

▪ dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP 

▪ zvládání očekávaných výstupů 

▪ používání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické 

hodnocení) 

▪ dovednost spolupracovat 

▪ dovednost komunikovat 

▪ pracovní dovednosti 

▪ nízký počet neúspěšných a trestaných žáků 

▪ vysoký stupeň podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

▪ velmi dobré výsledky v testech 

▪ úspěšné uplatnění žáků  

▪ výsledky žáků v soutěžích 

▪ existence zřetelného společenského a kulturního chování žáků a jejich dobré disciplíny 

  
Metody: 

▪ školní dokumentace 

▪ kontrola a pozorování 

▪ skupinová diskuse 

▪ sebehodnocení vedení školy 

▪ sebehodnocení třídních učitelů, učitelů  

▪ hodnocení žáků (např. technikou volného psaní) 

 
 
 
E. PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTAHY 
  
Sledované jevy: 

a. kvalita výchovného poradenství 

b. přístup k informacím a jejich přenos 

c. kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy  

d. vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalších osob a jejich dopad na vzdělávání 

e. vztahy se zřizovatelem a školskou radou 

f. klima, kultura, image školy 

  
Ukazatele stavu: 

▪ kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, žáků a rodičů 

▪ přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k potřebným informacím 
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▪ poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků 

▪ kvalita spolupráce rodičů se školou a využívání jejich námětů a připomínek 

▪ úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti – např. PPP 

▪ existence pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu 

▪ existence zřetelně přívětivého prostředí 

▪ existence důvěry žáků (i rodičů) k učitelům a vedení školy 

▪ úroveň morálky žáků a učitelů, vztahů žák/učitel, kultury vzájemných kontaktů  

  
Metody: 

▪ školní dokumentace 

▪ skupinová diskuse 

▪ sebehodnocení vedení školy 

▪ sebehodnocení učitelů a žáků 

  
  
F. ŘÍZENÍ ŠKOLY  
  
Sledované jevy: 

a. kvalita systémového řízení  

b. plánování řídících činností (koncepce, ŠVP, roční plán, plán DVPP, atd.) 

c. efektivita organizace školy 

d. metodická podpora kvality výuky – personální rozvoj, DVPP, samostudium 

e. systém vedení pedagogických pracovníků  - především efektivita výsledků hospitací 

f. kontrolní systém 

g. dokument - koncepční záměr rozvoje školy 

h. dokument - školní řád 

  
Ukazatele stavu: 

▪ vyhodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy  

▪ realizovatelnost koncepčních záměrů – zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu 

▪ koncepčnost řídících činností ve škole - jejich zřetelná strategie 

▪ míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy   

▪ účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy 

▪ účelnost rozvrhu hodin  

▪ kvalita a efektivita školního řádu 

▪ koncepční zajištění personálního rozvoje  

▪ vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji školy a k 

realizovanému vzdělávacímu programu 

▪ systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy 

▪ zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím 

▪ systém prosazování progresivních trendů vzdělávání 

▪ kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (žáci) 

▪ kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé) 
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▪ kvalita kontroly provozu 

  
Metody: 

▪ školní dokumentace 

▪ skupinová diskuse 

▪ sebehodnocení vedení školy 

▪ sebehodnocení učitelů a žáků 

  
  
G. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY 
Sledované jevy: 

a. kvalita výsledků vzdělávání 

b. prezentace školy 

c. spolupráce s partnery 

d. organizace akcí školy – vystoupení, přehlídek, atd. 

e. dokument – výroční zpráva 

  
Ukazatele stavu: 

▪ zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání 

▪ propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy 

▪ prezentace školy na veřejnosti a odezva 

▪ zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit  

▪ organizace vystoupení, koncertů, přehlídek atd. 

▪ účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách atd. 

▪ účast žáků a rodičů na akcích školy 

▪ kvalita výroční zprávy  

  
Metody: 

▪ pozorování 

▪ kontrola 

▪ skupinová diskuse 

  
  

7.3 Speciální nástroje a metody autoevaluace 

 
▪ externí testování žáků pomocí testů SCIO, Kalibro apod.  

▪ interní testy žáků (v jednotlivých předmětech budou zadávány srovnávací testy) 

▪ analýzy prospěchu žáků 

▪ SWOT analýza školy  

▪ výsledky soutěží, předmětových olympiád 
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▪ dotazníková šetření v rámci prevence sociálně patologických jevů (např. dotazník k 

problematice drog) 

▪ vlastní dotazníková šetření mezi žáky (průzkum spokojenosti se školou a hodnocení učitelů 

žáky), rodiči žáků a učiteli 

▪ evaluace EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) ve škole  
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