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 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ T. G. Masaryka Šardice od 1. 9. 

2017 takto: 
Nově se doplňuje nepovinný předmět – Náboženství 

Nově se zavádí kapitola Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

                                                                                                                                         

Nepovinné předměty 

Náboženství 

Charakteristika předmětu:  

Náboženská výchova je vyučována v ročnících 1-5. v časové dotaci jedna hodina týdně. 

Tento předmět není umístěn v RVP ZV. Vycházíme ze zákonné úpravy pro výuku 

náboženství na státních školách. (zákon č. 561/2004 sb. § 15 ve znění pozdějších předpisů) 

 

Náboženství se vyučuje jako nepovinný předmět, pokud se k předmětu náboženství 

uskutečňovanému danou církví nebo náboženskou společností přihlásí alespoň 7 žáků školy. 

(Zákon č. 561/2004 Sb. §15 ve znění pozdějších předpisů).  Tento zákon upravuje podmínky 

vyučování náboženství tohoto nepovinného předmětu, vychází z ustanovení čl. 16 Listiny 

práv a svobod. Výuka nepovinného předmětu náboženství probíhá v souladu se zásadami a 

cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem.  

 

Pokud je dostatečný počet přihlášených žáků na nepovinný předmět náboženství vyučuje se: 
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- po jednotlivých ročnících 

- ve vyučovacích skupinách 

 

Vyučující nepovinného předmětu náboženství musí být v pracovněprávním vztahu ke škole, 

kde vyučuje a disponuje pověřením statutárního orgánu církve pro výuku náboženství, 

přičemž splňuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle zákona 

563/2004 Sb. §14 ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obsahy jednotlivých ročníků jsou děleny do tematických celků. Předmět se vyučuje 

v hodinové dotaci 1 hodina týdně. Předmět dále rozvíjí obsahy průřezových témat. Ty jsou 

rozvedeny přímo v osnově. Předmět se podílí na strategii rozvíjení klíčových kompetencí. 

Očekávané výstupy pro jednotlivé ročníky jsou uvedeny v osnově. 

 

Nepovinný předmět náboženství se v širším slova smyslu orientuje na obecně lidské jevy, 

jako jsou důvěra, vděčnost, odpouštění, radost, štěstí, ochota pomoci nebo schopnost tušení 

dimenzí, které člověka přesahují. V tomto pojetí kultivuje duchovní rozměr osobnosti, který je 

vlastní každému člověku. Doprovází dítě v jeho otázkách po smyslu života vyjádřených 

v těchto existenciálních potřebách člověka: být přijímán a milován, poznávat měřítka a 

motivaci správného jednání a orientovat podle nich svůj život, moci se sdílet a mít životní 

perspektivu. Nepovinný předmět náboženství zachovává princip vzájemného vztahu mezi 

současným životem a vírou předávanou tradicí, inspiruje a udržuje dialog mezi oběma 

rovinami.   

 

Výuka tohoto předmětu vede k budoucí spolupráci s jinými církvemi v duchu křesťanských 

ideálů pro službu v této společnosti a výchově opravdového občana naší vlasti, který je 

ochoten se veřejně i pracovně angažovat pro společnost, jak v místním regionu, tak 

v evropském kontextu. 

 

KOMPETENCE A VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

I. Strategie směřující ke kompetenci k učení  

 zařazujeme do výuky problémové vyučování  

 využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků  

 zadáváme žákům samostatné práce  

 umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty  

 

II. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů  

 vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit 

praktické problémy  

 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  

 

III. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní  

 klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování  
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 Umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory  

 žáci mají možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, 

referáty, řízené diskuse, komunitní kruh)  

 zařazujeme využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu 

výstupů (časopis, webová stránka, prezentace, ...)  

 

IV. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální  

 na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci  

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli  

 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, řízené diskuse, prezentace názorů žáků  

 ve výuce jsou využívány hry  

 

V. Strategie směřující ke kompetenci občanské  

 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  

 

VI. Strategie směřující ke kompetenci pracovní  

 umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravě akcí pro 

mladší spolužáky i pro rodiče  

 umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky 

vlastní práce žákům  
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Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 

27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké 

tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v 

pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

1. Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole  

Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co 

největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné 

míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Výuka žáků by měla probíhat takovým 

způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato 

nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Škola je povinna využít pro 

podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb 

žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.  Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných 

žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.   

2. Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole  

Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z 

principu nejlepšího zájmu žáka.  Podpora je možná jako: 

 předčasný nástup dítěte ke školní docházce,  

 vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech, 

 účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy, 

 obohacování vzdělávacího obsahu, 

 zadávání specifických úkolů, projektů, 

 příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol, 

 nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit. 

3. Zapojování žáků do aktivit nad rámec vyučování, možnost rozvíjení jejich zájmu, talentu a nadání: 

školní kroužky – viz  www stránky školy. 

 

4. Cílené vyhledávání žáků s vysokým potenciálem, práce s těmito žáky, nastavení podpůrných 

opatření v rámci školy, spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kyjově a v Hodoníně. 

Hlavní znaky chování nadaných studentů jsou: 

 potřeba učit se, 
 vynikající paměť, 

 motivace, 

 aktivita, 

 zvídavost, 

 či bohatá slovní zásoba. 

 5. Možnost přeřazení do vyššího ročníku  – jen na základě přešetření a závěrů poradenského zařízení 

a komisionálního přezkoušení ve škole. 

6. Vytvoření podmínek pro rozvoj soukromých aktivit pomocí individuálního studijního plánu. 

7. Zapojení žáků do projektů školy a akcí obce, prezentace před veřejností. 


