
2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Podmínky školy:  

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 

1140 vznikla splynutím dvou úplných základních škol dne 1. 7. 2005.  

Škola je plně organizovanou městskou školou mající ve všech ročnících 1. a 2. 

stupně paralelní třídy.  

Základní škola se nachází v komplexu budov bývalé obecné a měšťanské školy a 

mateřské školky, kterou v rámci školního areálu spolu s gymnáziem na Tylově 

nábřeží vyprojektoval architekt Josef Gočár. Školní areál je v blízkosti centra města, 

avšak v klidné zelené zóně u řeky Labe. Školní areál disponuje moderním 

sportovištěm, jehož rekonstrukce proběhla v roce 2007.  Mateřskou školu naleznete 

v nedaleké Škroupově ulici, je umístěna v rozlehlé zahradě. Základní i mateřská 

škola jsou výhodně dopravně dostupné.  

V areálu základní školy je umístěna: 

- základní škola; 1. a 2. stupeň 

- školní družina; 1. – 4. ročník 

- školní jídelna 

Klima školy:  

Škola pracuje na demokratických principech, spolupracuje aktivně s  rodiči, při škole 

je ze zákona zřízena Školská rada. 

Výuka:  

Výuka ve škole probíhá podle potřeby a zaměření v odborných nebo kmenových 

učebnách. Je naší prioritou, aby žák na odborné vyučování přicházel do třídy 

přizpůsobené požadavkům daného předmětu. Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje 

v tělocvičně, aule či na venkovním sportovišti. Výuka může probíhat též 

v multifunkční či počítačové učebně. Školní dílny a cvičná kuchyně jsou standardně 

vybaveny podle potřeb stanovených osnovami.  

Technické a provozní vybavení pro výuku:  

Škola je standardně technicky vybavena, funkční počítačová síť umožňuje připojení 

v každé třídě i kabinetě. Třídy na 1. stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, na 

2. stupni buď interaktivními tabulemi nebo dataprojektory.  

Personální zajištění výuky:  

Pedagogický sbor je stabilní, odborně způsobilý. Trendem naší školy je systematické 

vzdělávání celé sborovny. Jsme fakultní základní školou, dlouhodobě 

spolupracujeme s UHK Hradec Králové. 



Hygienické zázemí:  

Škola má vyhovující hygienické zázemí. 

Stravování:  

Stravování žáků i pracovníků školy zajišťuje školní jídelna nacházející se v areálu 

školy, žáci mají možnost výběru ze dvou obědových chodů. Svačiny si mohou 

zájemci zakoupit ve školním bistru, jež se zaměřuje na čerstvé a plnohodnotné 

svačiny. 

Odborná pedagogicko-psychologická péče:  

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Královéhradeckého 

kraje. Odborný pedagogicko-psychologický servis ve škole koordinuje výchovný 

poradce. Školní psycholog se orientuje na podporu klimatu tříd a školy, nedílnou 

součástí jeho působení jsou individuální i skupinové intervence pro žáky i třídní 

kolektivy, krizové intervence, psychologická diagnostika a sociometrická šetření, 

karierové poradenství nebo diagnostika v oblasti školní zralosti. Primární prevencí 

rizikového chování se školní preventista. 

Mezinárodní spolupráce:  

Máme partnerskou školu v Německu a v Polsku. Vzájemné kontakty a návštěvy 

umožňují žákům naší školy objektivní vhled do vzdělávání a života v dalších 

evropských zemích.  

Dlouhodobé projekty: 

K realizaci našich cílů využíváme i další zdroje financování školy. Jsme autory a 

realizátory několika projektů podpořených ESF částkou, která již převyšuje 

25 000 000 Kč. Projekty nám umožňují zajišťovat kvalitní vzdělávání pedagogů, 

ověřovat metodické postupy a realizovat žádané aktivity, zlepšovat zázemí školy jak 

v materiální oblasti, tak v oblasti vztahů žáků, pedagogů i rodičů. 

Mezi nejdůležitější projekty patří tyto: 

„Společná cesta za poznáním“, realizace 2009-2011, nyní projekt v udržitelnosti 

„Společnou cestou ke zdravému klimatu školy“, realizace 2010-2012, nyní 

v udržitelnosti 

„Každý může být osobností“, realizace 2012-2015, nyní v udržitelnosti 

„Poznáváme, jak zdravě žít“, realizace 2014-2015 

„Tablety do škol“, realizace 2014-2015 

„Vzděláváme se pro sebe“, realizace 2015 

  



3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 

„Když putujete za svým cílem, všímejte si při tom cesty. Cesta nás učí, jak co nejlépe 

dorazit do cíle, a obohacuje nás, když po ní kráčíme.“ 

 Paolo Coelho, Poutník 

3.1 Zaměření školy 

Cíle školy: 

Cíle naší školy jsou v souladu s cíli základního vzdělávání danými RVP. Snažíme se 

o utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků, poskytujeme základ 

všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické 

jednání. 

- Umožňujeme žákům osvojení si strategií učení a motivujeme je pro celoživotní 

učení. 

- Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů. 

- Vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 

- Rozvíjíme u žáků schopnost spolupráce a respektu k práci své i druhých. 

- Připravujeme žáky, aby se projevovali jako svébytné, zodpovědné a svobodné 

bytosti. 

- Vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní postoje v chování a jednání. 

- Učíme žáky rozvíjet a chránit své zdraví. 

- Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a kulturám. 

- Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti. 

Priority školy: 

Snažíme se rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně 

myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se v souladu s obecně uznávanými 

mravními hodnotami. 

Vytváříme u žáků pozitivní vztah ke vzdělání. Motivujeme je k dalšímu celoživotnímu 

vzdělávání, k osvojení si strategií učení, logickému uvažování a řešení problémů. 

Učíme je komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznat své reálné 

možnosti.  

Zajišťujeme bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima ve škole. 

Realizujeme kvalitní výuku, včetně nadstandardní výuky cizích jazyků. Od 1. třídy 

vyučujeme některé předměty v anglickém jazyce. Rozvoj cizojazyčných dovedností 

podporujeme i partnerstvím se zahraničními školami.  

  



3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Základní vzdělávání je proces. Je to cesta, která vede od stanovení cílů vzdělávání, 

přes životní dovednosti obsažené v klíčových kompetencích a průřezových tématech, 

ke kompetencím a dovednostem předmětovým a vlastnímu obsahu vzdělávání, tedy 

učivu. 

Klíčové kompetence se různými způsoby prolínají, proto k jejich utváření a rozvíjení 

směřuje a přispívá veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole 

probíhají. 

Klíčová 

kompetence 

Klíčové slovo Obsah klíčového slova 

k učení učit se 

efektivně se učí pro život, používá vhodné metody 

strategie odpovídající jeho možnostem, vyhledává a 

zpracovává informace  

k řešení 

problémů 
řešit 

samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby 

řešení, 

promyslí a naplánuje řešení 

komunikativní komunikovat 

porozumí různým typům sdělení, textům, grafům, 

obrazovým materiálům a logicky na ně reaguje 

v souvislém ústním nebo písemném projevu 

sociální a 

personální 
spolupracovat 

účinně se domluví na společné práci, dokáže se 

zapojit do výchovně vzdělávacího procesu, 

spoluvytváří pravidla vedoucí k úspěšnému 

zvládnutí zamýšleného cíle 

občanské respektovat 

respektuje společná pravidla a hodnoty, uvědomuje 

si svá práva a povinnosti, respektuje práva a názory 

ostatních, spolupodílí se na vytváření pravidel 

pracovní  pracovat 

podle svých osobních limitů přistupuje k zadané 

práci, osvojuje si správné pracovní návyky nejen 

z hlediska výkonu a kvality, ale i z hlediska ochrany 

zdraví 

 

3.3 Zabezpečení výuky žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními 

Při zajištění výuky žáků s přiznanými  podpůrnými opatřeními postupuje škola dle 

aktuálně platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 82/2015 Sb., kterým se 

mění zákon č.561/2005 Sb. (novela školského zákona) a dle vyhlášky č.27/2016 Sb. 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 



Příprava a realizace podpůrných opatření 1. stupně: 

- třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími v dané třídě navrhuje 

podpůrná opatření prvního stupně žákovi na základě postřehů z jeho práce 

v hodinách a z domácí přípravy, na základě rozhovorů s daným žákem či jeho 

zákonnými zástupci, případně vyhodnotí jiné problémové situace v rámci 

školní výuky 

- návrh projedná s výchovným poradcem, dohodnou časový harmonogram 

přípravy Plánu pedagogické podpory (PLPP); výchovný poradce je pověřen 

ředitelem školy přípravou a realizací PLPP 

- za vypracování PLPP zodpovídá třídní učitel 

- během průběhu přípravy PLPP komunikují mezi sebou vyučující žáka, kteří 

navrhují přípravu plánu; konzultují zejména možné metody práce, vhodnost 

pomůcek, úpravy textů apod. 

- výchovný poradce stanoví termín společné schůzky k projednání obsahu a 

nastavení PLPP; této schůzky se zúčastní zejména třídní učitel, rodiče, 

výchovný poradce a dle potřeby další vyučující; na schůzce bude určen termín 

následné schůzky, která vyhodnotí vhodnost PLPP a jeho vliv na žáka (3 

měsíce) 

- v průběhu realizace PLPP výchovný poradce iniciuje krátké porady 

zúčastněných učitelů a pravidelně konzultuje plnění PLPP 

- výchovný poradce komunikuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a 

konzultuje postupy dané v PLPP dle potřeby; spolupracuje také se školním 

psychologem 

- schůzka po 3 měsících proběhne ve stejném složení jako úvodní setkání; 

dojde k vyhodnocení vlivu PLPP na žáka; v případě kladných výsledků bude 

PLPP prodloužen, případně upraven o další postupy; pokud budou návrhy 

školy vyhodnocené jako nedostatečné, osloví škola PPP – zažádá o vyšetření 

a doloží své postupy včetně PLPP 

- formulář k vypracování PLPP vydá pedagogovi výchovný poradce 

- škola zajistí materiální zázemí pro plynulé plnění PLPP dle svých možností 

Příprava a realizace podpůrných opatření 2. a 3. stupně, příprava 

individuálního vzdělávacího plánu (IVP); analogicky pro vyšší 

stupně: 

- na základě doporučení poradenského zařízení škola zajistí realizaci přípravy a 

průběhu PLPP 2. a vyššího stupně nebo zpracování IVP 

- za zajištění výše zmíněných opatření zodpovídá ředitel školy 

- výchovný poradce konzultuje průběh přípravy podpůrných opatření 

s pracovníkem poradenského pracoviště, dále spolupracuje s třídním učitelem 

a s dalšími pedagogy, kteří zajišťují výuku žáka; spolupracuje také školní 

poradenské pracoviště  



- dle doporučení poradenského pracoviště škola zajistí potřebné pomůcky pro 

žáka, úpravu metod práce a pravidelné konzultace všech zúčastněných 

s cílem podpořit žáka a pomoci mu dosáhnout co největší úspěšnosti ve škole 

- v průběhu plnění IVP či PLPP vyššího stupně bude výchovný poradce 

svolávat krátké pracovní schůzky, které budou vyhodnocovat úspěšnost 

zvolených postupů a pomůcek; dle potřeby budou postupy upravovány 

- třídní učitel zajišťuje průběžnou spolupráci se zákonnými zástupci 

- na konci každého pololetí školního roku bude svolána schůzka za účasti 

pedagogů, rodičů, výchovného poradce či dalšího odborníka školního 

poradenského zařízení a realizovaná opatření budou podrobně vyhodnocena 

buď se závěrem doporučujícím pokračování beze změny, nebo budou 

navrhované postupy upraveny; tyto úpravy proběhnou ve spolupráci 

s poradenským pracovištěm 

- kromě doporučených materiálních pomůcek bude prioritou školy zajistit, dle 

doporučení, spolupráci s dalšími odborníky, případně zajistit asistenta 

pedagoga (speciální pedagog, logoped, školní psycholog apod.) 

- zajištění úprav ve vzdělávání žáka bude probíhat tak dlouho, jak bude daný 

žák potřebovat 

- pokud bude žákovi doporučeno, škola upraví osnovy základního učiva tak, 

aby je žák mohl zvládnout; škola zajistí případnou individuální hodinu nebo 

výuku v malé skupině alespoň 1x týdně 

Shrnutí: 

Prioritou školy je poskytnout žákovi takové zázemí, aby se mohl co nejlépe včlenit do 

kolektivu třídy i školy a aby mohl zažít pocit školní úspěšnosti, i když s upravenými 

metodami. K dosažení této skutečnosti je nutná velmi dobrá a úzká spolupráce 

pedagogů, spolupráce školy s odbornými pracovišti, s rodiči žáků. 

Škola využívá vlastní poradenské pracoviště – školní psycholog, výchovný poradce, 

metodik prevence a dle potřeby spolupracuje s dalšími pracovišti, která se zabývají 

školní úspěšnosti žáků (PPP, SPC, Mozaika apod.) Škola také úzce spolupracuje 

s Oblastní charitou, která pomáhá žákům se zvládáním školních problémů formou 

individuální práce po vyučování.  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných, mimořádně 

nadaných: 

Nadaní žáci potřebují specifickou péči a pomoc ze strany školy i rodiny, především 

při stimulaci a vytváření vhodných podmínek pro další rozvoj oblastí jejich zájmů. 

Pro identifikaci mimořádného nadání se uplatňují metody pedagogické, 

psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o pozorování 

žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfolio žáka, hodnocení testů a 

úloh, rozhovory se žákem a s jeho rodiči. 



Při zajištění výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných postupuje škola dle 

aktuálně platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 82/2015 Sb., kterým se 

mění zákon č.561/2005 Sb. (novela školského zákona) a dle vyhlášky č.27/2016 Sb. 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Při identifikaci mimořádně nadaných žáků vycházíme 

z následujících specifik: 

- žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky 

- problematický přístup k pravidlům školní práce 

- tendence k vytváření vlastních pravidel 

- vlastní pracovní tempo 

- malá ochota ke spolupráci v kolektivu 

- rychlá orientace v učebních postupech 

- záliba v řešení problémových úloh 

- kvalitní koncentrace 

- dobrá paměť 

- hledání a nacházení vlastních postupů 

- zájem o rozšiřování základního učiva, především ve vyučovacích předmětech, 

které reprezentují nadání dítěte 

- potřeba uplatnění znalostí a dovedností i v mimoškolní činnosti 

Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků vycházíme z těchto 

postupů: 

- učitelé provádějí prvotní diagnostiku, spolupracují s rodiči a s odborníky 

(poradenské pracoviště) 

- pokud školské poradenské zařízení doporučí žákovi jako podpůrné opatření 

individuální vzdělávací plán, škola jej vytvoří s přihlédnutím ke všem 

doporučeným postupům 

- IVP nadaného žáka sestavuje třídní učitel po konzultaci s výchovným 

poradcem, ten stanoví termín přípravy; IVP je tvořen se souhlasem rodičů 

- třídní učitel při tvorbě IVP nadaného žáka spolupracuje se všemi vyučujícími 

daného žáka; s rodiči žáka, s poradenským pracovištěm, případně s dalšími 

odborníky 

- za přípravu a realizaci IVP nadaného žáka zodpovídá ředitel školy 

- výchovný poradce určí termín jednání, kde bude probrána závěrečná podoba 

IVP; jednání se účastní pedagogové, kteří plán tvořili, rodiče žáka, výchovný 

poradce 

- IVP bude pravidelně (nejméně 1x za 2 měsíce) konzultován s pedagogy a 

jednou ročně podrobně vyhodnocován za účasti školského poradenského 

zařízení, rodičů a pracovníků školy 

- u nadaného žáka (rozšířený zájem o jeden obor apod.) učitelé připravují náplň 

hodin tak, aby rovnoměrně byly rozvíjeny možnosti žáka; po dohodě s rodiči a 



s výchovným poradcem můžou být žákovi upraveny výstupy učiva v daném 

oboru formou úpravy osnov dle RVP 

- ředitel školy na základě doporučení poradenského pracoviště a žádosti rodičů 

může přeřadit nadaného žáka do vyššího ročníku (postup dle výše uvedených 

právních předpisů) 

- umožňujeme žákům výuku jednoho či více předmětů ve vyšším ročníku 

(doporučení) 

Při realizaci výuky žáků nadaných využíváme zejména: 

- vnitřní diferenciaci (tvoříme skupiny, které jsou prostupné) 

- individuální práci žáka s využitím všech dostupných informačních zdrojů 

(literatura, ICT apod.)  

- zadávání náročnějších samostatných úkolů, které mají charakter 

problémových úloh  

- učíme je řešení zadaných úkolů odborně obhajovat 

- projektové vyučování (tj. vytváření podmínek pro rozvoj žáka v oblastech, 

které prezentují nadání žáka) 

- týmovou práci, kdy učíme žáky přijímat různé role 

- motivaci žáků k prezentaci svých vědomostí a dovedností jak ve školním 

prostředí, tak i mimo školu na olympiádách a soutěžích 

- zapojení do zájmových útvarů 

- vedení žáků k toleranci a k rovnému přístupu k méně nadaným žákům 

(Pozn.: rodiče často odmítají rozsáhlejší úkoly pro své děti, z jejich strany se jedná o 

obavu z přetěžování, často usnadňování práce dětem, žáci často nejsou vedeni 

k odpovědné práci a k povinnostem doma, nevyužívají plně své nadání) 


