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2. Charakteristika školy 
 
 
 

2.1.Úplnost a velikost školy 

• malotřídní škola 
• pět ročníků ve dvou třídách 
• vesnická škola rodinného typu 
• kapacita školy 
• spádový obvod školy Přelouč, Choltice 

2.2.Součásti školy 

• základní škola 
• mateřská škola 
• školní jídelna 
• školní družina 

2.3.Vybavení školy 

• 2 učebny vybavené PC s připojením 
k internetu, televizní okruhy, DVD, video  

• 1 tělocvična 
• školní hřiště  
• šatna žáků 
• sociální zařízení žactva a pedagogických 

pracovníků 
• prostory pro stravování, relaxaci žáků i 

učitelů 
• kabinet učebních pomůcek 

2.4.Charakteristika pedagogického sboru 

• 3 pedagogičtí pracovníci ZŠ 
67 % aprobovanost 

• 1 dyslektický asistent 
• 1 vychovatelka školní družiny 
• 2 učitelky mateřské školy 
• různé formy dalšího vzdělávání 
• absolvování modulu Z v projektu P1 

SIVZ 
• proškolování v problematice ochrany při 

mimořádných událostech 

2.5.Charakteristika žáků 

• 50% místních žáků 
• ostatní – Tupesy, Pelechov, Brloh, 

Turkovice, Sovolusky, Urbanice 
• 9% žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
• integrace zdravotně postižených žáků 

2.6.Dlouhodobé projekty 
 

• projektové a exkurzní dny 
• projekt Les ve škole – škola v lese 
• putování školním rokem/Advent, 

Bramboriáda, Vánoční a Velikonoční 
dílna/ 

• plavecký výcvik 
• zajímaví lidé mezi námi 
• Den Země - třídění odpadu 
• škola se nezapojuje do mezinárodní 

spolupráce 



 

2.7.Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

• rodiči žáků - 
      informace o průběhu vzdělávání žáků – 
      třídní schůzky, konzultační hodiny  
      jednotlivých vyučujících 
• Pedagogicko-psychologická poradna v 

Pardubicích a Přelouči 
• Školská rada 
• zřizovatelem (vítání občánků, úklid 

veřejných prostranství v rámci Dne 
Země, kulturní vystoupení žáků) 

• Sbor dobrovolných hasičů Lipoltice 
(praktické ukázky, besedy, vedení 
kroužku Mladých hasičů) 

• Policií ČR nebo Městskou Policií 
(besedy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 
 
 

            V rámci školního vzdělávacího programu se snažíme přiblížit školu co nejvíce dítěti, 
udělat ji pro něj přitažlivou, zajímavou a užitečnou. 
 Cílem vzdělávacího programu je ukázat žákovi správnou cestu  za poznáním a stát se 
v první etapě jeho průvodcem. Učitel k tomu volí vhodné metody a formy práce a využívá 
žákovy schopnosti, dovednosti a přirozenou touhu po poznání.  
 Žák se učí poznávat sám sebe, své možnosti, místo v kolektivu i ve společnosti. Učí se 
nést odpovědnost za sebe a své činy, je veden k vlastnímu sebehodnocení.  
 Učitel vede žáka k poznávání druhých lidí, učí ho toleranci a respektu k nim, vzájemné 
spolupráci a pomoci. 
 Žák je veden k poznání, že je součástí přírody a světa kolem sebe. Je seznamován se 
základními environmentálními principy. Ve světě informací mu učitel pomáhá získávat, třídit 
a zpracovávat informace a utvářet si vlastní názor.  
 Posláním školního vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“ je vybavit žáka na 
jeho cestě za poznáním takovými znalostmi a dovednostmi, které uplatní v běžném životě. 
 
 
 

 
 

3.1 Zaměření školy 
 
 

Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich 
očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční 
chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování 
sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů.  

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. 
A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit 
problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat 
pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení 
kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.  

Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází 
z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle 
tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány 
pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním. 

Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými 
vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se 
současně cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a 
chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. 
století.V rámci procesu vzdělávání se věnujeme mimo jiné následujícím kompetencím: 



Učení  
 

• být schopen vzít v úvahu zkušenost 
• dávat věci do souvislostí 
• organizovat svůj učební proces  
• být schopen řešit problémy 
• být zodpovědný za své učení 

Objevování 
 

• získávat informace z různých zdrojů  
a posoudit jejich věrohodnost 

• zvažovat různé zdroje dat 
• radit se s lidmi ze svého okolí 
• konzultovat s experty  
• vytvářet a pořádat dokumentaci 

Myšlení a uvažování 
 

• chápat kontinuitu minulosti a současnosti 
• nahlížet na aspekty rozvoje společnosti 

kriticky 
• být schopen se vyrovnávat s nejistotou  

a komplexností situace 
• účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní 

názor 
• vnímat politický a ekonomický kontext 

při vzdělávání a práci 
• hodnotit sociální chování související  

se zdravím, životním prostředím 
• vnímat hodnoty umění, literatury atd. 

Komunikace 
 

• rozumět a domluvit se, číst a psát ve více 
jazycích 

• být schopen prezentovat, mluvit  
na veřejnosti 

• obhajovat a argumentovat vlastní názor 
• naslouchat a brát v úvahu názory druhých 
• vyjadřovat se písemnou formou 
• rozumět grafům, diagramům a tabulkám 

Kooperace 
 

• být schopen spolupráce a práce v týmu  
• činit rozhodnutí 
• řešit konflikty 
• posuzovat a hodnotit 
• navazovat a udržovat kontakty 

Práce 
 

• vytvářet projekty 
• brát na sebe zodpovědnost 
• přispívat k práci skupiny a společnosti 
• organizovat svou vlastní práci 
• projevovat solidaritu 
• ovládat matematické a modelové nástroje  

Adaptace 
 

• využívat informační a komunikační 
techniky 

• být flexibilní při rychlých změnách 
• nalézat nová řešení 
• být houževnatý v případě obtíží 

 
 



3.2 Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu 
 
 

Školní vzdělávací program vychází z koncepce pro základní vzdělávání. Hlavní důraz 
ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi.  

 
 

Umožnit žákům osvojit si strategie  
a motivovat je pro celoživotní učení  

Podpora dětí k učení se: 
• vybírat si a využívat vhodné způsoby, 

metody a strategie pro aktivní a efektivní 
učení  

• vyhledávat a třídit informace a na základě 
jejich pochopení, propojení  
a systematizace je efektivně využívat  
v procesu učení a v praktickém životě 

• využívat informační a komunikační 
prostředky a technologie 

Podněcovat k tvořivému myšlení, 
logickému uvažování a ke schopnosti řešit 
problémy 

Podpora dětí k učení se: 
• samostatně pozorovat a experimentovat, 

získané výsledky porovnávat, kriticky 
posuzovat a vyvozovat z nich závěry  
pro využití v budoucnosti 

• uvádět věci a znalosti do souvislostí  
a na základě toho si vytvářet 
komplexnější pohled na přírodní  
a společenské jevy 

• volit vhodné způsoby řešení úkolů, 
sledovat vlastní pokrok při zdolávání 
problémů, aplikovat osvědčené postupy 
při řešení obdobných nebo nových úkolů 
a situací 

Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené 
komunikaci  

Podpora dětí k učení se: 
• formulovat a vyjadřovat své myšlenky  

a názory v logickém sledu, výstižně, 
souvisle a kultivovaně v písemném  
i ústním projevu 

• naslouchat jiným a porozumět jim 
• obhajovat vlastní názor vhodnou  

a kultivovanou argumentací 

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat  
a respektovat práci a úspěchy vlastní  
i druhých 

Podpora dětí k učení se: 
• spolupracovat ve skupině při řešení 

daného úkolu, podílet se na vytváření 
pravidel práce v týmu a na utváření 
příjemné atmosféry v týmu 

• aktivně přispívat k diskusi, umět 
v diskusi obhajovat vlastní názor, ale  
i respektovat  zkušenosti a názory jiných 

 
 



Připravovat žáky k tomu, aby se 
projevovali jako svébytné, svobodné  
a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá 
práva a plnili své povinnosti 

Podpora dětí k učení se: 
• mít sebevědomé vystupování, pozitivní 

představu o sobě samém, ale současně 
schopnost vcítit se do situací ostatních  
a respektovat jejich přesvědčení  
nebo názory 

• řešit praktické problémy a životní situace 
na základě pochopení principů, jimiž  
se společnost řídí, znát svá práva  
i povinnosti 

• schopnosti hodnotit výsledky vlastní 
činnosti i činnosti jiných 

Vytvářet u žáků potřebu projevovat 
pozitivní city v chování, jednání  
a v prožívání životních situací; rozvíjet 
vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 
prostředí i k přírodě 

Podpora dětí k učení se: 
• schopnosti  ochrany životního prostředí  

i ochrany kulturních a společenských 
hodnot 

• vcítit se do situací ostatních a respektovat 
jejich přesvědčení nebo názory 

Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit 
fyzické, duševní i sociální zdraví a být  
za ně odpovědný 

Podpora dětí k učení se: 
• schopnosti ochrany vlastního zdraví  

i zdraví ostatních 
• používat bezpečně materiály, nástroje  

a vybavení, dodržovat dohodnutá 
pravidla, povinnosti a závazky, 
rozhodovat se správně, zodpovědně  
a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných 

• dle svých možností poskytnout účinnou 
pomoc v situacích ohrožujících život  
a zdraví 

Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti  
k jiným lidem, jejich kulturám 
a duchovním hodnotám, učit je žít 
společně s ostatními lidmi 

Podpora dětí k učení se: 
• vnímat kulturní i historické dědictví jako 

významný fenomén 
• být vnímavý k tradicím a kulturním 

hodnotám jiných 

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet 
vlastní schopnosti v souladu s reálnými 
možnostmi a uplatňovat je spolu 
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi 
při rozhodování o vlastní životní 
a profesní orientaci 
 

Podpora dětí k učení se: 
• využívat znalosti a zkušenosti získané  

v jednotlivých vzdělávacích oblastech  
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy 
na budoucnost 

• rozvíjet své podnikatelské myšlení, 
orientovat se v základních aktivitách 
potřebných k uskutečnění 
podnikatelského záměru, chápat podstatu, 
cíl a riziko podnikání 

 
 
 
 
 



3.3 Výchovné a vzdělávací strategie 
 
 

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného 
vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří 
základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 
 

KOMPETENCE 
K UČENÍ – 
umožnit žákům 
osvojit si strategii 
učení a motivovat je 
pro celoživotní 
učení 

• vedeme žáky k četbě s porozuměním, k práci s textem  
a k vyhledávání informací v různých pramenech 

• ve vyučovacím procesu využíváme prvky sebekontroly a 
vzájemné kontroly 

• přihlížíme k individuálním zvláštnostem žáků 
• vytváříme podmínky pro sebehodnocení žáků, jejich správnému 

rozhodování, pro systematickou a efektivní práci 
• podněcujeme tvořivost u žáků a její využití v praxi, využíváme 

jejich vlastní názor a nápad 
• podle možností zapojujeme žáky do soutěží  
• vybíráme zajímavé úlohy, které povedou k pozitivnímu přístupu 

k učení 
• stanovujeme pravidla diskuze 

KOMPETENCE 
K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ – 
podněcovat žáky 
k tvořivému 
myšlení, logickému 
uvažování a k řešení 
problémů 

• úkoly zadáváme problémově tak, aby žáci sami hledali možná 
řešení 

• používáme netradiční srovnávací metody Kalibro atd. 
• pro řešení problému využíváme získaných vědomostí  

a dovedností z praktického života 
• vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací z různých 

zdrojů, jejich třídění a využívání 
• starší žáky učíme připravovat akce pro mladší spolužáky 
• připravujeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činností 

(plánování, příprava, realizace, hodnocení) 
KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ 
-  vést žáky 
k všestranné  
a účinné 
komunikaci 

• vedeme žáky ke vhodné komunikaci s lidmi 
• učíme žáky tolerovat jiné názory a obhajovat vhodně své vlastní 

názory 
• podporujeme přátelské vztahy ve třídě a mezi ostatními třídami 
• spolupracujeme s jinými školami 

KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ – 
rozvíjet u žáků 
schopnost 
spolupracovat  
a respektovat práci 
vlastní a druhých 

• zapojujeme žáky do prací v týmech, na projektech (vytváření 
výukových plakátů a jejich prezentace) 

• motivujeme žáky k zapojení se do diskuze, střídání rolí v týmu 
• rozvíjíme dovednost poskytnout pomoc a požádat o ni 
• vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel 

chování 
• učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré 

vztahy mezi žáky 
• učíme žáky základům kooperace a týmové práce 



KOMPETENCE 
OBČANSKÉ – 
připravovat žáky 
jako svobodné  
a zodpovědné 
osobnosti, 
uplatňující svá 
práva a plnící své 
povinnosti 

• rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání  
a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi 

• umožňujeme žákům podílet se na prezentaci vlastních výsledků i 
výsledků práce školy 

• vedeme žáky k respektování národní, kulturní a historické tradice 
• vedeme žáky ke třídění odpadů 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ – 
pomáhat žákům 
poznávat a rozvíjet 
své schopnosti  
i reálné možnosti  
a uplatňovat 
získané vědomosti  
a dovednosti  
při profesní 
orientaci 

• při praktických činnostech vedeme žáky k dodržování zásad 
bezpečnosti 

• navozujeme dostatek modelových situací, kde žáci mohou 
zhodnotit získané znalosti a dovednosti 

• výuku doplňujeme o praktické exkurze 
• vedeme žáky k volbě povolání 
• podporujeme intelektuální i manuální zručnost žáků 
• zdůrazňujeme nutnost celoživotního vzdělávání 
• vedeme žáky k odpovědnosti za vykonanou činnost 

 



3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků mimořádně nadaných 

 
 

A. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 
-     Zařazeni žáci se sociálním znevýhodněním. 
- Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou v naší škole 

vzdělávání formou integrace do běžné třídy. Škola může vzhledem ke svému vybavení 
přijmout i tělesně postižené žáky s omezenou možností pohybu. 

- Na základě vyjádření a doporučení odborného pracoviště, které podklady k integraci 
vydává, je žákům upravován v souladu s RVP ZV jejich individuální vzdělávací plán 
včetně metod práce a způsobu hodnocení výsledků vzdělávání. 

- Pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme podnětné a vstřícné 
prostředí, máme pedagogické pracovníky vyškolené pro práci s těmito žáky. 

 
 
 
B. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 
Pro žáky mimořádně nadané a žáky se zvýšeným zájmem o vzdělávání vytváříme ve škole 
tyto podmínky: 
- zadáváme individuální a samostatné úkoly, podporujeme vlastní pracovní tempo 
- doporučíme kroužky, které jsou vhodné a dosažitelné mimo školu 
- nabízíme možnost uplatnění mimo školu (soutěže, prezentace) 
- dbáme na to, aby u těchto žáků nedocházelo k výkyvům v chování, k porušování 

pravidel a řádů pro ostatní spolužáky, pěstujeme u nich toleranci a ochotu pomáhat při 
spolupráci s žáky méně nadanými nebo s menším zájmem o učení 

- tvoříme individuální vzdělávací plán 
 
 
Ve třídách se snažíme pomáhat žákům těmito způsoby: Střídání pracovního tempa a činností, 
střídání poloh,k odstranění rušivých vlivů, navození příjemné atmosféry, vyhledávání činnosti, 
při které je žák úspěšný, relaxace, stanovení reálného cíle. Po jeho splnění stanovení dalšího 
náročnějšího, ale splnitelného cíle. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
                      3.5 Začlenění průřezových témat 
 
 
 

Průřezová témata – integrace do vzdělávacího oboru 
 
 
 

Osobnostní a sociální 
výchova 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

5. 

Osobnostní 
rozvoj 

Rozvoj 
schopností 
poznávání 

ČJ 
M 

ČJ 
M 

ČJ 
M  IKT 

Sebepoznání  
a sebepojetí TV TV TV 

 
VV 
HV 

PŘÍ 
VV 
HV 

Seberegulace a 
sebeorganizace    PŘÍ 

TV 
PŘÍ 
TV 

Psychohygiena TV TV TV 
PŘÍ 

 
TV 

PŘÍ 
 

TV 

Kreativita 

ČJ 
 

HV 
VV 

ČJ 
M 
 

HV 
VV 

ČJ 
M 
 

HV 
VV 

M 
TV 
VV 
HV 

 

M 
TV 
VV 
HV 

 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí    VL PŘÍ 

Mezilidské 
vztahy  PR PR  PŘÍ 

Komunikace  ČJ ČJ 
AJ 

ČJ 
AJ 

ČJ 
AJ 

Kooperace  
a kompetice 

TV 
 

ČJ 
TV 

 
ČJ 
TV 

 

TV 
  TV 

Morální rozvoj 

Řešení 
problémů  
a rozhodovací 
dovednosti 

  PR   

Hodnoty, 
postoje, 
praktická etika 

   VL VL 



       

Výchova demokratického 
občana 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

5. 

Občanská společnost a škola    VL VL 

Občan, občanská společnost a stát    VL VL 

Formy participace občanů 
v politickém životě    VL  

Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování    VL VL 

 
 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 

souvislostech 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

5. 

Evropa a svět nás zajímá    AJ AJ 
VL 

Objevujeme Evropu a svět     IKT 
VL 

Jsme Evropané     VL 

 
 
 

Multikulturní výchova 
 

1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

5. 

Kulturní diference    HV HV 
VL 

Lidské vztahy    HV HV 
VL 

Etnický původ    VV VV 



Multikulturalita VV VV VV  AJ 

 

Environmentální výchova 
 

1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

5. 

Ekosystémy    PŘÍ PŘÍ 

Základní podmínky života    PŘÍ  

Vztah člověka k prostředí    VL 
PŘÍ VL 

 
      

      

Mediální výchova 
 

1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

5. 

Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality    VV VV 

Fungování a vliv médií  
ve společnosti    ČJ ČJ 

Tvorba mediálního sdělení    IKT IKT 

 
 
 
 
 
 
 

Průřezová témata - projekt 
 
 
 

 
Environmentální výchova 

 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 ¨ 



Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 

Sběr papíru 
Třídění odpadů 



3.6 Seznam použitých zkratek předmětů 

 
 

Zkratka předmětu Název vyučovacího předmětu 
ČJ Český jazyk  

AJ Anglický jazyk 

M Matematika  

IKT Informační a komunikační technologie 

PRV Prvouka 

PŘ Přírodověda 

VL Vlastivěda 

HV Hudební výchova 

VV Výtvarná výchova 

TV Tělesná výchova 

PČ Pracovní činnosti 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Učební plán 
                                 4.1. Tabulace učebního plánu 
 

 
Učební plán pro I. stupeň 

 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 

 
Ročník 

 Celkem  
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

 
5. 
 

Jazyk 
a jazyková 
komunikace 

Český jazyk  7+2 8+2 8 + 1 6+1 6+1 35+7 

Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 

Matematika  
a její aplikace Matematika  4 4+1 4+1 4+1 4+1 22+4 

Informační  
a komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

0 0 0 0 1 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2+1 0 0 6+1 

Přírodověda 0 0 0 1+1 1+1 2+2 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 4 

Umění a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Celkem 18+2 19+3 22+3 22+3 23+3 104+14 

 



                     4.2. Poznámky k učebnímu plánu 
 
Český jazyk 
 
V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na Komunikační a 
slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu.  V 1. až 5. ročníku se v rámci 
předmětu realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a  Mediální výchova. 
Předmět je posílen v 3., 4. a 5. ročníku vždy o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové 
dotace a v 1. a  2. ročníku o dvě vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace. Český jazyk 
je posílen o 7 hodin z disponibilní časové dotace, protože tvoří důležitý základ celého 
vzdělávacího procesu. Budou využity k docvičování techniky čtení a psaní a ve vyšších 
ročnících k rozvoji všestranné a účinné komunikaci žáků. 
 
Matematika 
 
Ve 2., 3.,  4. a 5. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. 
Matematika je posílena o 4 hodiny z disponibilní časové dotace vzhledem k důležitosti tohoto 
předmětu, který tvoří osu vzdělávacího působení základní školy. 
 
Prvouka, přírodověda 
 
Ve 3. ročníku je prvouka posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace vzhledem 
k bohatému a náročnému obsahu předmětu prvouka. Přírodověda ve 4. a  5. ročníku je 
posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Vznikne tak prostor pro praktické 
osvojování vědomostí. 
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