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Strategie směřující ke kompetenci 

� � �� � �

: 

� Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky 

problémové vyučování, experiment. 

� Využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků, požadujeme od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů. 

� Umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 

 

Strategie směřující ke kompetenci 

� �� �� � � � r 
 � �  � �

: 

� Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž 

je nutné řešit praktické problémy, při řešení problémů zařazujeme do výuky modelové příklady. 

� Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské 

činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení. 

� Žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů, ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů 

prakticky zvládají. 

 

Strategie směřující ke kompetenci 

� 
 � � � � �� � �� � �

: 

� Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování, vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, v komunitních 

kruzích, využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků, žáci mají maximální možnost samostatné ústní i písemné prezentace.  

� Využíváme školní časopis ve výuce i jako prostředek komunikace mezi žáky a veřejností, vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro 

získávání informací i tvorbu výstupů. 

� Jako výstup z některých témat výuky vyžadujeme nejrůznějším způsobem zpracované závěrečné práce (písemně, graficky, pomocí obrazového vyjádření 

apod. dle věku žáků a druhu tématu), následně požadujeme prezentace, obhajoby a naslouchání druhých. 

� Vyžadujeme od žáků uplatňování dovedností komunikace v rámci autentického učení při společenských akcích školy - slavnostní oběd, zápis. 

� Zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starší - mladší, akce pro 

rodiče a veřejnost). 
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� Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu, uplatňujeme ve výuce brainstorming, brainpooling, 

simulace, hraním rolí, důraz klademe na prožitkové vyučování.  

� Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat jiným, ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme 

školní časopis „Poškoláček“, nástěnky. 

 

Strategie směřující ke kompetenci s 
 c � � � � � � � � r s 
 � � � � �

: 

� Na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci, důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci 

sami podíleli, společně s žáky tvoříme školní řád i třídní řád, vyžadujeme od žáků zodpovědnost za jejich dodržování, žáci mají možnost ke školnímu řádu 

vznášet připomínky. 

� Volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem 

dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu, od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní 

spolupráce a nutnost vzájemné pomoci. 

� Vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti 

za splnění úkolu (dvojice, skupiny, třída, škola). 

� Využíváme komunitního kruhu, diskusního kruhu, panelové diskuse, řízené diskuse, prezentace názorů žáků ve všech předmětech, učitel se orientuje na 

skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení. 

� Žákům je poskytována možnost, dle svého uvážení projevit své pocity a nálady. 

� Do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování, výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života 

(simulace, hraní rolí), využíváno je prožitkové vyučování, ve výuce jsou využívány hry, a jejichž tvorbě se podílejí sami žáci. 

� V rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce starší žáci - mladší žáci, akce pro rodiče a veřejnost. 

 

Strategie směřující ke kompetenci 
 � � � � s � 
: 

� Pravidla chování ve škole jsou postupně vypracovávána ve spolupráci s žáky, vyžadujeme od žáků již od prvního ročníku spolupodílení se na vytváření 

pravidel „vlastní“ třídy, společně se žáky vytváříme školní řád. 
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� Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu - 

vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za dodržování pravidel třídy i školního řádu, umožňujeme žákům vznášet připomínky ke školnímu řádu. 

� K prezentaci vlastních názorů žáků využíváme ranní kruh, komunitní kruh, diskusní kruh, panelové diskuse, při ranním kruhu je žákům poskytována 

možnost, dle svého uvážení, projevit své pocity a nálady a upozornit na fyzické i psychické násilí, se kterým se setkávají. 

� Ve výuce je používána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení, využíváme prožitkové vyučování, zadáváme žákům 

konkrétní příklady z každodenního běžného života. 

� Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. 

 

Strategie směřující ke kompetenci � r � c 
 � � �

: 

� Možnost volby je u žáků rozvíjena volbou volnočasových aktivit, zapojujeme žáky do přípravy školních programů a projektů.  

� Umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, účast na přípravě akcí pro mladší spolužáky i pro rodiče. 

� Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků (spolupráce mladších žáků se 

staršími).  

� Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení, žádnou prací žáky netrestáme. 
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Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého žáka ve společnosti. 

Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání 

a spokojenému a úspěšnému životu. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a 

připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění v životě. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý a postupně se dotváří v dalším průběhu 

života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na naší škole, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný 

základ žáka pro další vzdělávání. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy 

jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve 

škole probíhají. Na naší škole jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a 

personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.  

 � 
 � � � �� � c� � � �� � �

- umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení:

1. Žáci vybírají a využívají pro efektivní učení vhodné způsoby získávání informací, metody práce (frontální, skupinová, individuální, práce v centrech, práce 

na projektech) a strategie. Žáci plánují, příležitostně organizují a řídí vlastní učení, vydrží potřebnou dobu u učební činnosti, cíleně a samostatně si vytváří 

vhodné podmínky k učení, při učení jsou žáci schopni vyloučit rušivé podněty. 

2. Žáci samostatně organizují vhodné akce mimo vyučování, umožňujeme žákům vybrat si z nabídky domácích úkolů a požadujeme od žáků prezentaci 

výsledků domácích úkolů. 

3. Žáci získávají informace z různých pramenů (časopisy, slovníky, jízdní řády, telefonní seznamy, internet, encyklopedie apod.), vyhledávají a třídí informace 

na základě jejich pochopení, propojení a systematizace, efektivně je využívají v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, individuálním 

přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.  

4. Žáci operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojují do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a 

na základě toho si vytváří ucelenější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. 

5. Žáci samostatně pozorují a experimentují, získané výsledky porovnávají, kriticky posuzují a vyvozují z nich závěry pro využití v budoucnosti, umí 

vyhledávat a vybírat vhodné a podstatné informace, třídí je a zaznamenávají, zapojujeme žáky do prací na projektech, zařazujeme do výuky problémové 

vyučování. 
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6. Žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, kriticky zhodnotí výsledky 

svého učení a diskutují o nich, žáky vedeme k sebehodnocení, žáci zvládají „přepínání pozornosti“. 

 � 
 � � � �� � c� � �� �� � � � r 
 � �  � �

– podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů:

1. Žáci vnímají nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznají, pochopí a definují problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, 

promyslí a naplánují způsob řešení problémů a využívají k tomu vlastního úsudku a zkušeností.  

2. Žáci vyhledávají informace vhodné k řešení problému, využívají získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechávají se odradit 

případným nezdarem a vytrvale hledají konečné řešení problému. 

3. Žáci ověřují prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikují při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sledují vlastní 

pokrok při zdolávání problémů, děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích aktivit školy tzn. na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.  

4. Žáci kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit, uvědomují si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí, žáci si 

postupně zdokonalují kompetenci k práci s informacemi ze všech možných zdrojů – ústních, tištěných, mediálních a z internetu, aby je uměli vyhledávat, 

třídit a vhodným způsobem využívat.  � 
 � � � �� � c� � 
 � � � � �� � �� � �

– vést žáky k všestranné a účinné komunikaci:

1. Žáci umí naslouchat hovoru druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reagují, účinně se zapojují do diskuse, obhajují svůj názor a vhodně argumentují, 

začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti k týmové práci a spolupráci při vyučování. 

2. Žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu (samostatná 

práce, projekty, referáty, řízené diskuse, komunitní kruh apod.). 

3. Žáci rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, 

přemýšlí o nich, reagují na ně a tvořivě je využívají ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění.  

4. Žáci využívají získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi, 

podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. 

5. Žáci využívají informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem, podporujeme komunikaci s jinými 

malotřídkami Mikroregionu Odersko. 
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� 
 � � � �� � c� s 
 c � � � � � � � � r s 
 � � � � �

– rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých:

1. Žáci si vytvářejí pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládají a řídí svoje jednání a chování tak, aby 

dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, zároveň žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami 

podílejí. 

2. Žáci přispívají k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápou potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňují zkušenosti 

druhých lidí, respektují různá hlediska a čerpají poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají, během vzdělávání používáme skupinovou práci žáků, 

vzájemnou pomoc při učení, usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. 

3. Žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívají k upevňování dobrých 

mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají, zároveň učíme děti odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. 

4. Žáci účinně spolupracují ve skupině, podílejí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v 

pracovní činnosti pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce, chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. � 
 � � � �� � c� 
 � � � � s � 

– připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnit si své povinnosti:

1. Žáci respektují a dodržují ve třídních kolektivech společně stanovená pravidla chování, školní řád zohledňuje a navazuje na pravidla chování vytvořená ve 

třídách, děti respektují individuální rozdíly spolužáků (národnostní, kulturní, sociální). 

2. Žáci chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

společnosti, žáky vedeme k třídění odpadů, v přírodě se chováme jako zodpovědné osoby – globálně ekologicky myslící jedinec. 

3. Žáci respektují, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 

aktivně se zapojují do kulturního dění a sportovních aktivit, ve vyučování je kladen důraz na prožitek. 

4. Žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace, poskytnou dle svých možností účinnou pomoc a chovají se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 

ohrožujících život a zdraví člověka. 

5. Žáci chápou základní principy a společenské normy, jsou si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 

6. Žáci respektují přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, jsou schopni vcítit se do situací ostatních lidí, odmítají útlak a hrubé zacházení, 

uvědomují si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. 
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� 
 � � � �� � c� � r � c 
 � � �

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v reálném životě: 

1. Žáci využívají znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená 

rozhodnutí o své budoucnosti, různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. 

2. Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a střízlivému posouzení reálných možností profesní orientace, žáky motivujeme k aktivnímu zapojení 

v projektových dnech, výuku doplňujeme o praktické exkurze, přiměřenou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další orientaci. 

3. Žáci přistupují k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého 

zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. 

4. Žáci používají bezpečně a účinně známé materiály, běžné nástroje a vybavení, dodržují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptují se na 

změněné nebo nové pracovní podmínky. 

 

 

 

 

 

 

 


