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1. Charakteristika školy

Naše základní škola vznikla jako projekt rodičů usilujících o co
nejkvalitnější všestranné vzdělání nejen pro své děti, ale pro děti
z okolních regionů. Jedná se o úplnou školu poskytující od roku 2016
vzdělání všem ročníkům prvního a druhého stupně ZŠ. Lokalizace školy
v Litni umožňuje dojíždět do Naší základní školy dětem z široké oblasti
mezi Prahou a Berounem. Škola má aktuální kapacitu 100 žáků.
Na prvním stupni usilujeme o co nejčastější propojování jednotlivých tříd,
které jsou jinak rozděleny dle schématu 1. ročník, 2. + 3. ročník, 4. + 5.
ročník. Maximální počet žáků ve třídě jsme si stanovili na 16, momentální
obvyklý počet je 12 žáků. Zakládáme si na neformální atmosféře,
otevřené komunikaci, vytváříme dětem bezpečný prostor pro všestranné
vzdělávání a celostní rozvoj osobnosti v respektu a vzájemné spolupráci,
poskytujeme rodičům prostor pro komunitní sdílení se školou a ostatními
rodiči, dáváme členům školního týmu příležitost pracovat ve svobodném,
podporujícím, stabilním prostředí a rozvíjet sebe i ostatní. Pozvolna se
stáváme vítaným a prospěšným prvkem v regionu.

2. Podněty pro změnu ŠVP
Škola zahájila svou existenci ve školním roce 2016/17. Její školní vzdělávací
program (ŠVP) od té doby prošel jen minimálními změnami v oblasti
vzdělávacího obsahu a složení jednotlivých předmětů.
Původní záměr vyučovat na druhém stupni obsah vzdělávacích oblastí Člověk
a společnost a Člověk a příroda v provázané formě jediného předmětu Projekt
nebyl nikdy plně realizován nad rámec závěrečného hodnocení - jednotlivé
předměty byly nadále vyučovány odděleně.
Objevily se také experimentální předměty Ročníková práce a Dílo, které měly
žákům poskytovat prostor k uplatnění jejich individuální tvořivosti a rozvoji jejich
zájmů, při překonávání hranic mezi jednotlivými předměty. Bylo třeba zhodnotit,
jak se osvědčily, a v případě potřeby je přepracovat.
Revizi si také zasloužila vize a poslání školy, stejně jako profil absolventa, které
se měly stát výchozím prvkem všech dalších změn. Původní, ne zcela konkrétní
vize byla v průběhu let průběžně vyjasňována. Pokusy o její pozitivní vymezení
vedly ke konfliktům mezi zastánci různých stanovisek, které vyvrcholily v roce
2020 rozdělením školy.
Během let docházelo také k častějším personálním změnám, které měly rovněž
vliv na podobu výuky a volbu pedagogických přístupů.

Změny si vyžádala také „malá reforma RVP” v oblasti Informatiky, kterou jsme
se rozhodli v Naší základní škole zavést postupně.

3. Postupné kroky k novému ŠVP
Zakladatelka a ředitelka školy absolvovala v průběhu školního roku 2020/2021
vzdělávání NPI ČR SRP (Strategické řízení a plánování), pro potvrzení si
správného směřování a rozfázování zavádění změn do provozu školy.
3.1 Poslání a vize školy
Po rozdělení školy bylo nutné začít s revizemi od základu. Zbývající dvě
zakladatelky školy si s pomocí externí koučky ujasnily svá očekávání od školy,
hodnoty, na kterých by škola měla být postavena, sestavily návrh definice
poslání a vize. Tento otevřený návrh byl posléze představen zbytku
pedagogického sboru na dvoudenním výjezdním zasedání. Společně byl
diskutován, vyladěn a zakotven do následující podoby.

POSLÁNÍ

Jsme komunitní základní školou pro děti, rodiče a pedagogy, které zajímají
otevřené a lidské přístupy ke vzdělávání.

VIZE

Jsme
●
●
●
●
●
●

školou, která pomáhá dětem
k osobnostnímu růstu,
uvědomit si silné a slabé stránky, pracovat s nimi a nehroutit se z nich,
posouvat své osobní limity,
vytvářet zdravé sociální vazby a spolupracovat,
rozvíjet se po všech stránkách ve zdravě sebevědomé členy společnosti,
rozvíjet společenskou a environmentální zodpovědnost, vidět svět
v souvislostech,
● nalézat budoucí profesní směřování,
● s radostí, láskou a důvěrou vstoupit do dalšího vzdělávání a života.

Naším snem a dlouhodobým cílem je vychovávat a vzdělávat děti v přirozeném
prostředí uprostřed přírody. Směřujeme k vytvoření trvalého a vyhovujícího
místa pro naši práci – vlastní školní budově, která prostorově i stylově nabízí
dostatečný prostor pro naši kreativitu, práci rukama, smyslové poznávání,
přináší podněty a harmonicky působí na naši duši.

Inspirujeme se principy tealové organizace (jak uvnitř mezi dospělými, tak
směrem k dětem):
-

samořízení – každý si nalézá
zodpovědnost, spolupracuje

své

místo,

uplatnění,

přebírá

svou

-

celost – přijímáme každého takového, jaký je, což nás vzájemně obohacuje,
posouvá dál

-

následování záměru školy – vnímáme potřeby společenství, které jsou nad
naším egem a individuální potřebou

3.2 Profil absolventa
Dalším krokem bylo sepsání kompetencí, které chceme rozvíjet u našich žáků
v průběhu celého studia. Zároveň považujeme tyto kompetence za klíčové
a určující náš pedagogický proces.
Práce na jejich sestavení se ujal tým 3 kolegů. Z jejich vzájemného setkávání
vzešel koncept profilu absolventa, rozdělený do pěti oblastí. Vzorem profilu
absolventa se stalo vymezení klíčových kompetencí podle OECD.
Tento návrh byl předložen zbytku pedagogického sboru na společném výjezdním
pracovním setkání, kde došlo formou skupinové diskuze k předefinování,
přeskupení a společnému upřesnění si pojmů a definic.
Následně byly jednotlivé kompetence nahlédnuty ze dvou hledisek:
- poměr hard a soft skills,
- myšlení (hlava) - cítění (srdce) - vůle (ruce).
Zvědomění těchto poměrů pro nás bylo zpětnou vazbou o (ne)vyváženosti =
aktuálním deficitu uměleckých předmětů a vodítkem pro další výběr výukových
metod a skladbu předmětů.

Profil absolventa Naší základní školy

VZTAH K SOBĚ
zná a přijímá sám sebe, své silné i slabé stránky
●
umí vystoupit z komfortní zóny
●
ví, jak pečovat o své duševní i fyzické zdraví
●
uvědomuje si a zvládá své emoce přiměřeně svému věku
●
dokáže přijímat zpětnou vazbu
●
MYŠLENÍ, UVAŽOVÁNÍ
● umí zformulovat vlastní názor
● vnímá věci v širším kontextu, časovém i prostorovém
● přistupuje k informacím kriticky
● dokáže se vědomě rozhodnout a své rozhodnutí obhájit
● k řešení problémů volí vhodné prostředky a strategie
PRÁCE
● účelně si organizuje práci a přijímá za ní zodpovědnost
● vytváří a dokončuje projekty
● je schopen samostatné práce i spolupráce v týmu
KOMUNIKACE A KOOPERACE
● umí navazovat a udržovat kontakty
● vhodně řeší konflikty
● je schopen vystupovat na veřejnosti
● naslouchá a bere v úvahu názory druhých
● komunikaci v českém jazyce ovládá v písemné i mluvené
formě
● bez zábran komunikuje v anglickém jazyce
UČENÍ A OBJEVOVÁNÍ
● je vybaven vědomostmi pro další studium
● získává informace z různých zdrojů, zvažuje jejich
důvěryhodnost
● poznatky umí dávat do souvislostí
● organizuje si učební proces a přijímá za něj zodpovědnost
● zhodnocuje vlastní zkušenosti
● umí požádat o pomoc

3.3 Velké ideály, vlivy a pomoc zvenčí
Jakožto škola, která si ráda hledá vlastní cesty, jsme se rozhodli nevyužít
možnosti ŠVP generovaného jednotně pomocí aplikace InspIS. Chtěli jsme, aby
výsledný dokument byl přehledný, stručný, osobitý = „náš”, aby nesloužil jen pro
účely kontroly ze strany státních orgánů, ale aby byl svou podobou srozumitelný
i rodičům a žákům. V ideálním případě měl zachytit také duši školy a její
atmosféru. Původním záměrem bylo také vytvořit revizi kompletní, která bude
v průběhu školního roku pouze lehce upravena podle praxe, s dokončením nové
Informatiky.
Práce začaly výjezdním zasedáním pedagogického sboru na konci dubna 2021
a očekávaný termín dokončení byl do konce školního roku. Jak se později
ukázalo, tento odhad byl vzhledem k podmínkám velmi nerealistický.
Déle trvalo také personálně doobsadit chybějící pozice klíčových předmětů. Ne
všichni noví zaměstnanci měli předchozí zkušenost s výukou ve školách
a výstavbou vlastního výukového konceptu. Nebylo možné tedy očekávat jejich
plné nasazení do tvorby nového ŠVP v pro ně nové škole.
Neméně významný vliv měla celková vnitřní situace školy - po rozdělení školy
byla do role ředitelky školy od září 2020 dosazena jedna ze zbývajících
zakladatelek školy. Současný pedagogický proud reprezentoval i nadále bývalý
ředitel s pedagogickým sborem. Nové směřování školy k samořízení, otevírání
otázek k hodnotám, přístupům k žákům, učivu, hodnocení a komunikaci obecně,
zaměstnávalo jednotlivé zaměstnance častými, mnohočetnými schůzkami.
Značný vliv na vyčerpání současných pedagogů měla i pandemie covidu.
Původně očekávané intenzivní nasazení každého jednotlivce ani tvorbu ŠVP
předmětu ve skupině oborových pedagogů tak nebylo zcela možné realizovat.
S ohledem na prakticky nulové zkušenosti realizátorů s tvorbou vlastního ŠVP se
dva členové koncepční skupiny zapojili do projektu společnosti AISIS, z. ú.
Dobrá škola, v jehož rámci získali metodickou podporu pro projektový
management a konzultanta pana ředitele Zdeňka Brože ze ZŠ Dr. J. Malíka
v Chrudimi, spoluautora RVP ZV. Proces tvorby nového ŠVP s ním byl několikrát
konzultován osobně či telefonicky, výsledná podoba ŠVP mu byla zaslána
v elektronické podobě.

3.4 Tvorba inovovaného ŠVP a zavádění novinek do výuky
Největší inovace ŠVP se týkaly struktury výuky na 2. stupni. Po aktualizaci
profilu absolventa a sestavení očekávaných kompetencí žáků jsme se zaměřili na
pestrost a různorodost rozvoje žáků v jednotlivých oblastech vzdělávání.

K jednotlivým vzdělávacím oborům se sešli pedagogové daných předmětů
a hledali společné cesty realizace všestranného a rozmanitého aplikování
očekávaných výstupů RVP na daném stupni. Tím začala vznikat nová podoba
učiva - způsobů zprostředkování látky a hledání nových cest k osvojování si
klíčových kompetencí žáky v procesu vzdělávání.
Na dřívější myšlenku holistického pojetí předmětů navazují nové druhostupňové
předměty Rodina-obec-země, Civilizace a Ekologie, které v sobě spojují obsahy
vzdělávacích oborů Dějepis, Výchova k občanství a Zeměpis (Geografie),
respektive Přírodopis, Zeměpis (Geografie) a Chemie. Jejich dlouhodobým cílem
je celistvější pohled na látku těchto oborů se zřetelem na aktuální témata
současného světa.
Místo původního univerzálního uměleckého předmětu, který neměl jasné
vymezení cílů a provázanost na ostatní předměty, byl sestaven koncept
uměleckých předmětů pro 2. stupeň - v 6. a 7. ročníku je nově realizována
výuka keramiky, malby, hudební výchova a 7. ročníkem tvořen a vydáván školní
časopis, v 8. a 9. ročníku vyučována dřevořezba s měditepectvím a dramatická
výchova. Počátek hry na flétnu byl zaveden do 2. ročníku.
Dostatečný prostor projevu individuálních zájmů nabízí předmět Ročníková
práce, který byl nově ukotven v 5. a 8. ročníku.
Na konci prvního stupně jsou žáci dostatečně seznámeni s používáním výpočetní
techniky. S využitím Google Dokumentů a Prezentace dokáží zpracovat své
individuální téma způsobem adekvátním věku a prezentovat před svými
spolužáky. Oporou jim je jejich vedoucí práce.
Ročníková práce v 8. ročníku je myšlena jako budoucí možný podklad osobního
portfolia k přijímacím zkouškám na střední školu. Postavena opět na
individuálním zájmu je projevem hlubších znalostí, které si žák ke zvolenému
tématu osvojuje v průběhu přípravy ročníkové práce. Kvalitu a odbornost
zaručuje garant práce, průběh, důslednost, finální podobu sleduje a žákovi je
oporou vedoucí práce. I zde je předmět zakončen prezentací práce před žáky
a průvodci 2. stupně a obhájením svých myšlenek či postupů při následné
diskuzi. Žáci si volí podobu své práce - ta může být kompilační, výzkumná,
praktická či umělecká. Tomu je i odpovídajícně uzpůsoben požadavek na
písemný rozsah práce.
Kromě úpravy vzdělávacího plánu se škola v tomto roce zaměřila i na rozjezd
přidružených dobrovolných aktivit, které u žáků školy podporuje. Kromě
tradičních slavností koloběhu roku (slavnosti sv. Michaela, sv. Martina, adventní
spirály, vánočního i jarního jarmarku, letní slavnosti - Školní akademie) nově
nabízíme pro mladé od 13 do 26 let (nejen žákům naší školy) možnost zapojit se
do programu DofE (Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu). V tomto programu
si mladí lidé volí individuální cíle v oblasti pohybu, dobrovolnosti a zvyšování
svých dovedností. Těmto se poté věnují 3-6 měsíců v bronzové úrovni, příp. déle
v úrovních dalších. Ze školy získávají podporu vedoucích. Celý projekt tak

hodnotově a myšlenkově navazuje
k odpovědnosti a samostatnosti.

na

filozofii

naší

školy - vede žáky

Adventní spirála 2021

Výstupy práce se dřevem a hlínou v 7. - 9. ročníku

4. Distanční vzdělávání
Distanční vzdělávání probíhalo především v 1. polovině kalendářního roku 2021,
tj. v době platnosti původního ŠVP. Díky malým třídním kolektivům (cca 12 žáků)
se škole z velké části vyhnula i hybridní forma výuky ve 4. kvartále roku 2021.
Dosavadní zkušenosti z distanční výuky však již nyní ukazují, že jsou naši
průvodci schopni úspěšně učit přes platformu Google Classroom formou online
hodin - meetů v kombinaci se zadáváním samostatné práce s poskytováním
zpětné vazby přes Google Učebnu. Oproti rozvrhu dochází k redukci počtu hodin,
tj. ne každá rozvrhová hodina je učena online formou. Některé předměty je také
nutné obsahově zredukovat - resp. obměnit zadání tak, aby bylo pro žáky
realizovatelné i v domácím prostředí. To klade vyšší nároky na kreativitu jak
průvodců, tak žáků a jejich rodin.
Do podpory žáků v době distanční výuky vstupovali také asistenti pedagoga či
školní asistenti, kteří často jednotlivým žákům poskytovali individuální online
konzultace, upozorňovali zákonné zástupce na míru plnění povinností žákem
v jednotlivých předmětech, podporovali motivaci žáků k účasti na online i offline
výuce.
Průvodci udržovali na dálku u žáků psychickou pohodu, odbourávali pocity
osamělosti apod. I v době distanční výuky probíhaly třídnické hodiny online
formou. Škola měla dostatečnou průběžnou zpětnou vazbu i od zákonných
zástupců o psychickém stavu žáků a o jejich schopnosti pracovat v domácím
prostředí.
Hodnocení v době distančního vzdělávání probíhalo z pohledu školy klasickým
způsobem (tj. s přihlédnutím k individuálním podmínkám žáka), což bylo
odpovídající i pro průběh domácího vzdělávání či rotační výuky. Přesto jsme se
poprvé setkali s nutností přezkušování znalostí žáků po jejich návratu do
prezenční výuky a s komisionálním přezkoušením.

5. Vyhodnocení přínosu nového ŠVP
Nové ŠVP sladilo oficiální dokument s každodenní realitou, přesto šlo jen o první
krok. V tomto školním roce nás čekají tyto úkoly:
- zrevidovat kurikulum prvního stupně, především pak integrovaný předmět
Projekt,
- na základě letošního testování nového ŠVP případně upravit obsahy již
zrevidovaných předmětů, případně i jejich tabelaci,
- na základě letošního testování dokončit přechod k „nové” Informatice,
- identifikovat další body, ve kterých může docházet k propojování
jednotlivých předmětů,
- opětovně přehodnotit zázemí celého dokumentu aktuálním „sladěným
týmem” pod optikou profilu absolventa.
Nové ŠVP je tak posunem zdánlivě malým, přesto však zásadním. Jeho revize se
stala příležitostí pro zvědomění požadavků RVP a nový náhled na ustálené
předměty a jejich pojetí. Přineslo nám hlubší pohled do hodnot, na kterých Naše
škola stojí a které chce zachovat. Poskytlo nám též rámec, který usměrňuje naše
dříve bezbřehé diskuze ke konkrétním tématům.
Původní ambice projektu sice nebyly zcela naplněny, ale získané zkušenosti
nepochybně využijeme. Podstatné je, že se nám podařilo nalézt shodu na profilu
absolventa, který přes svou jednoduchost tvoří úhelný kámen, ke kterému
můžeme trvale vztahovat všechny další nedořešené otázky. Po pěti letech
vnitřních zmatků a bojů má tak škola konečně jasně daný základ pozitivního
vymezení se a sebepojetí.

6. Co ukazuje praxe
Před začátkem školního roku 2021/2022 a zahájením pilotního vzdělávání žáků
dle nového ŠVP byli žáci i jejich zákonní zástupci seznámeni s nově definovanými
cíli školy, představou o profilu absolventa a jeho kompetencích i o předmětové
skladbě a její náplni.
Zejména žáci 2. stupně projevili rozpaky, nejistotu, až odmítnutí nových
předmětů jako např. dramatická a hudební výchova. V případě dramatické
výchovy v devátém ročníku svou roli jistě sehrála vysoce introvertní povaha žáků
dané třídy. Naopak se čile zajímali, co je čeká v hodinách práce se dřevem
a mědí. V dramatické výchově nyní žákům poskytujeme trpělivé pochopení jejich
zpětné vazby, vysvětlujeme přínos námi zvolených uměleckých směrů
a motivujeme je k odvážným pokusům seznámení se s neznámými oblastmi
dalšího svého rozvoje.
Potrvá pravděpodobně několik let, než si žáci celé školy přivyknou na nové
výukové směry, pochopí jejich přínos v osobnostním rozkvětu, budou je brát
jako přirozenou součást všestranné výuky, rozproudí více vlastní aktivitu projevu
a začnou do tvorby vnášet osobní vklady a fantazii. Jsme však přesvědčeni,
že s naší trpělivostí a držením „kormidla” daným směrem se záměr podaří a žáci,
kteří tak zvládnou překonat bariéru neznáma, otevřou dveře svým
následovníkům, a ti již nebudou mít tolik zábran = ukotví se „školní tradice”.
Realizace nových integrovaných předmětů (Civilizace, Rodina-obec-země či
Ekologie) odráží lehkou nejistotu samotných vyučujících, zda se ubírají při
sestavování a plánování originální podoby výuky a výukových jednotek
správným směrem. I v tomto případě je zapotřebí získání zkušeností příštích let,
abychom nabyli jistoty a vyprofilovali tematické plány daných předmětů
k „dokonalosti” se zachováním potřebné míry další otevřenosti a flexibilním
přizpůsobováním se vývoji světa a výukových potřeb.
Obecně lze říci, že snaha o propojování výuky napříč obory je časově,
komunikačně a lidsky dost náročná. Kromě intenzivní komunikace při tvorbě ŠVP
a tematických plánů je potřeba realizované a fázované aplikování do výuky
neustále vzájemně diskutovat, zohledňovat, uzpůsobovat. Na druhou stranu
úspěšné prorůstání daného tématu více předměty nahlížené z úhlů různých
vyučujících a jejich oborů je doprovázeno radostí a uspokojením pedagogů, kteří
nad laděním si výuk strávili nemálo času. Zjednodušením tohoto procesu
prolínání tématu předměty jsou vzájemné hospitace vyučujících, příp.
tandemová a projektová výuka.

Tabulace učebního plánu pro I. stupeň
Vyučovací předmět

I.

II.

III.

IV.

V.

⅀

Český jazyk (ČJ)

7

7

7

7,5

7,5

36

Anglický jazyk (AJ)

-

-

3

3

3

9

Matematika (M)

4

4

4

4

4

20

Projekt (PR)

6

6,5

6

5

5

28,5

Informatika (INF)

-

-

-

2

2

4

Tělesná výchova (TV) 2

2

2

2

2

10

Umění a kultura (UK)

2

2

2

2

2

10

⅀

21

21,5

24

25,5

25,5

117,51

Hodinová dotace učebního plánu I. stupně podle
vzdělávacích oblastí a oborů RVP ZV
ČJ
Jazyk
a jazyková
komunikace

Český jazyk
a literatura

AJ

M

PR

INF

UK

33

Cizí jazyk

9

9
20

20

Informatika

1

Člověk a jeho svět

12

Umění a kultura

2

1
12
10

Člověk a zdraví

10

Člověk a svět práce
3

⅀

36

9

20

12
10

5

Disponibilní časová dotace

⅀
33

Matematika a její aplikace

1

TV

5

9,5

3

28,5

4

15,5
10

10

117,5

Chybějící půlhodina z disponibilní časové dotace je realizována během celodenních projektů a
mimoškolních akcí (adaptační, plavecké a jiné pobyty).

Tabulace učebního plánu pro II. stupeň
Vyučovací předmět

VI.

VII.

VIII.

IX.

⅀

Český jazyk a literatura (ČJ)

4

4

4

5

17

Anglický jazyk (AJ)

4

4

4

4

16

Druhý cizí jazyk2 (NJ, ŠJ)

-

2

2

2

6

Matematika (M)

4

4

4

4

16

Přírodopis (PŘ)

3

2

2

-

7

Věda (VĚ)

2

2

4

3

11

Ekologie (EKO)

-

-

-

3

3

Rodina, obec, země (ROZ)

5

-

-

-

5

Civilizace (CIV)

-

4

3

3

10

Tělesná výchova (TV)

2

2

2

2

8

Zdraví (ZDR)

1

1

-

-

2

Umění a kultura (UK)

3

4

1

2

10

Pracovní výchova (PV)

-

-

1

2

3

Informatika (INF)

1

-

1

1

3

Ročníková práce (RP)

-

-

1

-

1

Třídnická hodina (TH)

1

1

1

1

4

⅀

30

30

30

32

122

2

V současné době NŠ nabízí na výběr z německého a španělského jazyka.

Hodinová dotace učebního plánu II. stupně podle vzdělávacích oblastí a oborů RVP ZV
ČJ

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk
a literatura

AJ

DCJ

M

PŘ

VĚ

EKO

ROZ

CIV

TV

ZDR

UK

PV

INF

RP

TH

15

Cizí jazyk

⅀

15
12

Další cizí jazyk

12
6

Matematika a její aplikace

6
15

15

Informační a komunikační technologie

1

1

Člověk a
společnost

Dějepis

2

5

7

Výchova
k občanství

1

3

4

Člověk a příroda

Fyzika

4

4

Chemie

4

4

Přírodopis

5

Zeměpis
Umění a kultura

Člověk a zdraví

2
1

1

2

2

6
3

3

Výtvarná výchova

7

7

Výchova ke zdraví

2

Tělesná výchova

2

8

8

Člověk a svět práce

3
2

4

⅀

17

16

6

1

2

2

16

7

11

3
3

3

21

7

Hudební výchova

Disponibilní časová dotace

11

5

10

8

2

10

3

3

1

4

18

4

122

10

10

7. Hodnocení
Jedním z principů, na nichž byla NŠ založena, je důsledné odmítání známkování.
Základem hodnocení v průběhu školního roku je ústní slovní zpětná vazba.
Oproti našemu přesvědčení musí být pololetní a závěrečné slovní hodnocení
převoditelné na známky pro případ přestupu na jinou školu nebo za účelem
přijímacích zkoušek na střední školu. Pro tento převod doposud neexistovala
jednotná interní metodika, nově jsme přistoupili ke stanovení pěti kategorií
a jejich vah, které vycházejí z profilu absolventa a jsou vodítkem při tvorbě
slovního hodnocení a určení známky. Hodnocení je primárně sumativní,
usilujeme nicméně, aby obsahovalo i formativní prvky. V minulých letech škola
využívala sebehodnotící sešit Kindex, jehož obsah se se změnami vyučujících
stále proměňoval, z téhož důvodu nikdy nedošlo k jeho řádné revizi a žáci jej za
svůj nikdy nepřijali. Definitivně pak vymizel během distanční výuky ve školním
roce 2020/21. Sebehodnocení žáků tak pro nás zůstává otevřeným tématem
k jehož řešení chceme v budoucnu zapojit i samotné žáky, buď prostřednictvím
školního parlamentu nebo zapojením konkrétních žáků do pracovní skupiny.
Hodnocení reflektuje tyto oblasti:
●

Příprava - žák dodržuje stanovené termíny, má v pořádku požadované
pomůcky, připravuje se na výuku, vypracovává zadané povinné domácí
úkoly

●

Práce v hodině - žák sleduje výuku, žák se aktivně účastní výuky, podle
svých možností vede své zápisy (sešit) přehledně a úplně

●

Ověřování znalostí a dovedností – žák dokáže prakticky uplatnit
získané znalosti, prokáže znalost požadovaných faktů; žák se kriticky
orientuje v informacích, využívá různé informační zdroje; žák srozumitelně
formuluje své myšlenky na otevřené otázky

●

Skupinová práce – žák dodržuje kritéria a pravidla skupinové práce;
pracuje ve skupině, je schopen sebereflexe a reflexe práce skupiny;
přispívá k prezentaci výsledků práce skupiny, pomáhá spolužákům

●

Osobní přístup k předmětu – vše je zpracováváno dobrovolně: žák
podle zadaných kritérií vypracuje např. referát, seminární práci,
prezentaci, vede portfolio; uplatňuje vlastní invenci; vypracovává navíc
dobrovolné úkoly; účastní se soutěží

Stupně hodnocení (v zákonem stanovených případech)
V případě převodu na známky z důvodu přijímacích zkoušek nebo přestupu na
jinou školu přikládají vyučující jednotlivým kategoriím následující váhu (při
zohlednění individuálních možností a pokroku každého žáka):
Kategorie

Čj, M, Aj, Věda

Ostatní předměty

Příprava

5%

10 %

Práce v hodině

15 %

20 %

Znalosti a dovednosti

60 %

40 %

Skupinová práce

15 %

20 %

Osobní přístup

5%

10 %

8. Závěr
Přes turbulentní vývojové fáze školy v jednotlivých letech její existence, proběhlé
vnitřní personální změny a hledání celkového směřování věříme, že jsme nyní na
cestě s jasně deklarovatelným cílem, na němž je základní shoda všech průvodců
školy. Tuto cestu si nyní společně volíme, vytváříme a upravujeme, vědomi si
většiny činitelů, kteří naši cestu ovlivňují.
Stejně jako platí u našich žáků v průběhu jejich výukového procesu - i my
můžeme na své cestě udělat chybný krok, z něhož se do budoucna mnohé
naučíme, či zajít do slepé uličky. Při vzájemné názorové blízkosti a jednotném
úsilí pedagogického sboru by se nám mělo podařit všechny překážky zdárně
překonávat a společnou cestu si za vzájemné podpory užívat.
Jako je klima školy tvořeno společnou interakcí jednotlivých aktérů, ani kvalitní
ŠVP a jeho realizace by nebyly možné bez osobního aktivního zapojení všech
členů pedagogického sboru. Pro vzájemné sbližování svých individuálních
hodnot, postojů a názorů je u členů týmu zapotřebí velké trpělivosti, tolerance
a osobní časové dotace. Díky tomu však lze říci, že je Naše základní škola
opravdu naší školou - nás, členů školy. Přestože se čas od času objevují
i náročné okamžiky, pro mnohé z nás je nám naše škola druhou rodinou.

