Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání 2. ZŠ Plzeň
1. upravená verze

2. základní škola Plzeň,
Schwarzova 20,
příspěvková organizace

MOTTO:
„VZDĚLÁVEJME SE, POZNÁVEJME SE,
HLEDEJME CESTY K SOBĚ.“

3.

Charakteristika ŠVP

ŠVP vychází z dlouholeté znalosti školy, jejího současného stavu. Je postaven na
potřebách žáků, schopnostech pedagogického sboru, materiálním vybavení a ekonomických
podmínkách školy.
•

Zaměření školy:

2. ZŠ je zaměřená všeobecně s kladením důrazu na kvalitní znalosti žáků a jejich
praktické uplatnění v dalším profesním životě. Klademe důraz i na slušné vystupování
žáků a vytváření příjemné atmosféry na škole.
Velká pozornost je věnována i environmentální výchově (školní program EVVO – viz.
příloha č. 1).
Základní cíle školy:
1. zvládnutí učiva na obou stupních ZŠ dle platného vzdělávacího programu,
2. vzbuzovat u žáků touhu po vědění, neustále se dále vzdělávat,
3. rozvíjet duševní život dětí, pěstování morálních vlastností,
4. zapojit pedagogy, žáky a rodičovskou veřejnost do života školy,
5. rozvoj čtenářské, jazykové, matematické, počítačové, přírodovědné a sociální
gramotnosti žáků.
Prostředky k dosažení těchto cílů:
1. příznivé ovzduší ve škole (což zahrnuje mimo jiné též řád a pořádek),
2. dobrý vztah mezi učitelem a žákem a mezi rodičem a učitelem, založený na
vzájemné důvěře,
3. dosahovat toho správnými vzájemnými přístupy: upřímnost, spravedlnost, taktnost,
pochopení druhého, umět najít kompromis mezi různými názory, umět se
nadchnout pro správnou věc, umět nadchnout i své okolí (žáky, rodiče, kolegy), ale
umět také správnou věc „dotáhnout do konce“,

4. důležité jsou formy práce a zde má každý pracovník široké pole působnosti,
5. zajistit odborně kvalifikované pedagogy a umožnit jim další vzdělávání.

•

Výchovné a vzdělávací strategie:

Výchovné a vzdělávací strategie souvisí s klíčovými kompetencemi, jež mají utvářet a
rozvíjet. Ve výčtu jsou ty, na nichž se pedagogové 2. ZŠ dohodli, protože důležitou
podmínkou je, aby tyto postupy a metody byly profesionálně osvojené, zažité a prověřené
v praxi. Nové metody a postupy, s kterými se učitelé seznamují průběžně v rámci nabídky
vzdělávacích akcí, zařazují podle potřeby a situace.

Formy, postupy a metody práce používané v naší školní praxi jako její přirozená
součást slouží k naplňování stanovených výchovně vzdělávacích strategií a tím i
k naplnění klíčových kompetencí:
-Skupinová práce: velmi vhodný způsob používaný na 1. a 2. stupni, který vede žáky

postupně k dovednosti organizovat si práci, rozdělit si role, přijmout odpovědnost za
uložený úkol a jeho výsledek, podporuje vzájemnou komunikaci, spolupráci,
schopnost učit se od ostatních, rozvíjí tvůrčí a kreativní schopnosti.
-Práce ve dvojicích: cíle při používání tohoto postupu jsou podobné jako u skupinové

práce, vhodné při práci s textem, vyhledávání informací, při vzájemné kontrole a
práci s chybou.
-Problémové vyučování: cílenými otázkami a úkoly žáci ze známých údajů vyvodí

nový poznatek, který má pro ně větší cenu než sdělený.
-Frontální vyučování: často používaná metoda má i dnes své opodstatnění, žáci se

dozví nové poznatky a zároveň se učí pozornosti a soustředěnosti, vidí, jak si
z probírané látky mají třídit informace a zaznamenávat podstatné.
-Myšlenková mapa: velmi vhodný postup hlavně pro žáky 2. stupně, vede žáky

k hledání jednotlivých složek probíraného tématu, učí třídit a porovnávat, hledat
nadřazené a podřazené složky tématu, pojmenovávat souvislosti a vztahy.
-Diskuze, dialog: přirozená součást vzdělávacího procesu, žáky učí komunikovat při

dodržování stanovených pravidel, žáci se postupně učí sami moderovat diskusi na
zadané téma, kultivovaně vyslovovat své názory, námitky, hodnotit svou práci a
přijímat hodnocení od ostatních.
-Referáty a prezentace: individuální práce žáka na předem zadané téma, práce

s odbornou literaturou, prameny a informačními zdroji, žák přednese ústně nebo
prezentuje pomocí např. programu PowerPoint, vystupuje před skupinou posluchačů,
svůj referát musí obhájit a dodržet časový limit.
-Práce s informačními zdroji: slovníky, pravidla, encyklopedie, odborná literatura,

internet – hledání zadaných úkolů, slov, pojmů, definic,…. Nejdříve s pomocí
učitele, pak samostatně.

-Exkurze, vycházky: spojení teoretické části vyučování s praxí, ověření informací,

rozšíření a prohloubení učiva, třídění získaných informací, dodržování pravidel
slušného chování na veřejnosti, pravidel bezpečnosti.
-Využití ICT, interaktivních tabulí, … : využití v jednotlivých předmětech k aktivizaci

pozornosti a zapojení žáka do výuky aktivním způsobem.

-Různé formy práce s textovým materiálem: vede žáky při čtení textu k soustředění se

na obsah, na vyhledávání důležitých informací a reprodukci obsahu.
Tyto formy, metody a postupy naplňují výchovně vzdělávací strategie:
-

Strategie směřující ke kompetenci k učení:
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a
vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem
k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Žákům umožňujeme ve
vhodných chvílích realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Žáci se
zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž
má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem
zajímavé domácí úkoly.
Vše směřujeme k rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti.

-

Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů:
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a svoje řešení si
dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech používáme netradiční úlohy, které
čerpáme z různých zdrojů. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře
problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují
schopnost práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných,
mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a
vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání
internetu. Na škole v přírodě a při projektových dnech používáme k logickému
řešení problémů monoprojekty. Podle svých schopností a dovedností se žáci
zapojují do soutěží. Starší žáci připravují podle potřeby různé aktivity pro mladší
spolužáky. Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování,
přípravě, realizaci i hodnocení.

-

Strategie směřující ke kompetenci komunikativní:
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými
ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou
svůj názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního
učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování.
Podporujeme komunikaci s jinými školami.

-

Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální:
Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci a vzájemnou pomoc při
učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při
Tv, na školách v přírodě, apod.). Usilujeme, aby si žáci dokázali střídat role ve

skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel a zároveň je
učíme k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky.
Snažíme se žáky naučit základy kooperace a týmové práce.
-

Strategie směřující ke kompetenci občanské:
Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád
navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách a v odborných učebnách.
Klademe důraz na environmentální výchovu, vedeme žáky ke třídění odpadů. Při
všech akcích v přírodě nebo kulturních a společenských akcích vyžadujeme po
žácích zodpovědné chování.

-

Strategie směřující ke kompetenci pracovní:
Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je
k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní
orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze a pracovní dovednosti a návyky,
které jsou důležité pro uplatnění v dalším životě.

