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11 Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy školního
vzdělávacího programu
ŠVP je školský dokument, který v souladu se školským zákonem zpracovává podle RVP ZV
každá škola realizující základní vzdělávání1. ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy,
zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky a možnosti školy i oprávněné požadavky
zákonných zástupců žáků. Má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude
vzdělávání probíhat. Vzdělávací proces na konkrétní škole se pak uskutečňuje podle ŠVP, který si škola
vypracovala2.
Ředitel školy odpovídá za zpracování ŠVP v souladu s RVP ZV, jeho vyhodnocování a případné
úpravy. Koordinuje práci na tvorbě ŠVP nebo pověří funkcí koordinátora svého zástupce nebo jiného
člena pedagogického sboru. Samotná příprava ŠVP, jeho následné vyhodnocování a úpravy jsou
výrazem pedagogické autonomie i odpovědnosti celé školy za způsob a výsledky vzdělávání. Proto je
vhodné, aby se na zpracování ŠVP, na vyhodnocování jeho jednotlivých částí a případných úpravách
podíleli všichni učitelé příslušné školy, kteří jsou spoluodpovědní za realizaci jednotlivých částí ŠVP
v podmínkách dané školy. Vyhodnocováním ŠVP se rozumí:
 vyhodnocování souladu rozsahu a obsahu výuky s učebními osnovami v ŠVP;
 soulad formulovaných a využívaných výchovných a vzdělávacích strategií;
 vyhodnocování dosahovaných výsledků každého žáka ve vztahu k učebním osnovám.
ŠVP vydává ředitel školy. K návrhu ŠVP i k následnému uskutečňování vzdělávání podle tohoto
programu se vyjadřuje školská rada. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy, musí být zpřístupněn
veřejnosti, aby se každý zájemce měl možnost seznámit s jeho obsahem, aby do něj mohl každý zájemce
nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, popřípadě požádat o kopii3.
Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí v rámci své inspekční činnosti naplnění ŠVP a jeho
soulad s právními předpisy a RVP ZV4.
Zásady stanovené pro zpracování školního vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program:
 je zpracováván v souladu s RVP ZV podle stanovené struktury pro celé období základního
vzdělávání nebo pro jeho část, tj. pro ročníky, ve kterých daná škola realizuje základní vzdělávání;
 zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností školní
docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a možnostem;
 umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami (viz kapitola 8) i pro žáky nadané a mimořádně nadané (viz kapitola 9),
pokud to vzdělávání těchto žáků vyžaduje;
 vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti žáků
a jejich individuální předpoklady, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí;
 vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích strategií
na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření vzdělávacích oblastí stanovením výchovných
a vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacích předmětů;
 je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval je při uplatnění
případných časových i metodických odlišností, které vycházejí z konkrétních potřeb žáků
a ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky.

1
2

3
4

Povinnost zpracovat ŠVP vychází z § 3 odst. 2 a § 5 odst. 3 školského zákona.
ŠVP je povinným dokumentem pro realizaci vzdělávání na plně organizované základní škole, na základních školách pouze
s prvním stupněm, na málotřídních školách jednotřídních i vícetřídních. Víceleté střední školy vypracovávají svůj školní
vzdělávací program pro ročníky odpovídající druhému stupni základního vzdělávání podle RVP ZV. Z identifikačních údajů
ŠVP musí být zřejmé a kontrolovatelné, že byl vytvořen podle RVP ZV.
Vychází z § 5 odst. 3 školského zákona.
Hodnocení ŠVP Českou školní inspekcí vychází z § 174 odst. 2 písmeno b) a c) školského zákona.
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Zásady tvorby školního vzdělávacího programu v základních školách při zdravotnických
zařízeních, ve školách při dětských diagnostických ústavech a ve školách při školských
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
V případě tvorby ŠVP v základních školách při zdravotnických zařízeních, ve školách při
dětských diagnostických ústavech a ve školách při školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
výchovy, která pečují o děti vyžadující léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození
a psychického onemocnění – viz § 9 až 11 vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
může ředitel školy nebo školského zařízení upravit ŠVP, případně organizaci vzdělávání obecně
stanovenou v RVP ZV podle konkrétních podmínek, vzdělávacích potřeb a možností žáků.
Zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu








Úpravy a změny ŠVP mohou být:
inovacemi ŠVP, které vycházejí ze zkušeností nebo změn ve škole samotné (např. evaluace
výsledků, průběhu a podmínek vzdělávání);
případně změnami, které uvedou do souladu ŠVP s RVP ZV.
inovacemi ŠVP, které vycházejí ze zkušeností z realizace ŠVP nebo změn ve škole samotné
(na základě hodnocení podmínek, průběhu a vzdělávání); takové změny škola obvykle provádí
s účinností od 1. září nebo od 1. února. Podle upraveného nebo nového ŠVP se vzdělávají žáci
ve všech ročnících daného stupně od účinnosti upraveného nebo nového ŠVP. Pokud by mohla
nastat situace, že by žáci v důsledku změn neabsolvovali povinný vzdělávací obsah stanovený
v RVP ZV, rozhodne ředitel školy o způsobu postupného náběhu tak, aby tato situace nenastala;
změnami, které uvedou do souladu ŠVP s RVP ZV a s právními předpisy. Způsob zapracování
změn do ŠVP a náběh vzdělávání v jednotlivých ročnících podle upraveného ŠVP stanoví MŠMT
opatřením ministra;
provedeny pouze jednoduchým způsobem (v zápisu po projednání pedagogickou radou, ve formě
srovnávací tabulky apod.) v návaznosti na období vzdělávání distančním způsobem podle § 184a
školského zákona, pokud vznikne potřeba upravit ŠVP i pro období po skončení vzdělávání
distančním způsobem.
Obvykle by změny ŠVP měly být prováděny s účinností od 1. září.

Podle upraveného ŠVP, ve kterém změny podstatným způsobem ovlivňují vzdělávání žáků, se
obvykle vzdělávají žáci až s nástupem na daný stupeň základní školy, není-li stanoveno v RVP ZV nebo
jiných právních předpisech jinak.
Forma vydání úprav a změn je v pravomoci ředitele školy, musí být zajištěna jednoznačnost
a srozumitelnost upraveného ŠVP (úpravy lze například vydat v dodatku k ŠVP, nebo lze vydat
upravený ŠVP se zapracovanými změnami, nebo vydat novou verzi ŠVP). Bez ohledu na formu vydání
musí být zřejmé, odkdy jsou změny účinné a že změny vydal ředitel školy.
ŠVP i jeho úpravy se archivují ve shodě se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě, ve znění pozdějších předpisů.
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11.1 Struktura ŠVP pro základní vzdělávání
Podle této struktury se vytváří ŠVP ve všech školách, které realizují základní vzdělávání, kromě
nižšího stupně víceletých gymnázií. Struktura ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií je uvedena dále
(viz 11.2).
1. Identifikační údaje
 název ŠVP5:
 údaje o škole:
- název školy
- adresa školy
- jméno ředitele
- kontakty
 zřizovatel:
- název
- adresa
- kontakty
 platnost dokumentu od:
- datum
- podpis ředitele
- razítko školy
Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, číslo jednací, IČO, IZO, RED-IZO, jméno
koordinátora tvorby ŠVP

2. Charakteristika školy
 úplnost a velikost školy
 charakteristika pedagogického sboru
 dlouhodobé projekty
Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků, podmínky školy, mezinárodní
spolupráce, vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení), formy
spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

3. Charakteristika ŠVP
 zaměření školy
 výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce
i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků
 zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pravidla a průběh tvorby,
realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; pravidla
a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami
 zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: pravidla a průběh tvorby, realizace
a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka; pravidla a průběh tvorby,
realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného žáka
 začlenění průřezových témat: výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů;
uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy
průřezových témat realizovány

5

Z identifikačních údajů ŠVP musí být zřejmé a kontrolovatelné, že byl zpracován podle RVP ZV.
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4. Učební plán
 tabulace učebního plánu: výrazné oddělení 1. a 2. stupně; výčet povinných vyučovacích
předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro
volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících
a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň
 poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika
realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního
plánu (z jakého/jakých oboru/oborů, případně průřezových témat byl vyučovací předmět
vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor
v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.)
5. Učební osnovy
 název vyučovacího předmětu
 charakteristika vyučovacího předmětu:
- obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace
o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést, z jakých vzdělávacích
oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen)
- výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího
předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků
 vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
- distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně
do delších časových úseků
- rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků,
ve vazbě na očekávané výstupy; výběr učiva (i rozšiřujícího učiva) a jeho zařazení
do ročníků a tematických celků s přihlédnutím k hodinovým dotacím předmětů
v učebním plánu
- průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností
v ročnících
Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případně další poznámky upřesňující
realizaci vzdělávacího obsahu

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 pravidla pro hodnocení žáků:
- způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů
- kritéria hodnocení
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11.2 Struktura ŠVP pro základní vzdělávání na nižších stupních víceletých gymnázií
Podle této struktury se vytváří ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií, struktura pro čtyřletá
gymnázia a pro vyšší stupeň víceletých gymnázií je obsažena v RVP G. Víceletá gymnázia mají přitom
možnost vytvářet jeden ŠVP pro celých šest nebo osm let vzdělávání nebo mohou vytvořit dva
samostatné ŠVP – pro nižší a vyšší stupeň vzdělávání. ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií (nebo
příslušná část ŠVP) se vytváří podle RVP ZV, ŠVP pro čtyřletá gymnázia a pro vyšší stupeň víceletých
gymnázií (nebo příslušná část ŠVP) se vytváří podle RVP G.
1. Identifikační údaje
 název ŠVP6
 vzdělávací program7
 studijní forma vzdělávání8
 údaje o škole:
- název školy
- adresa školy
- jméno ředitele
- kontakty
 zřizovatel:
- název
- adresa
- kontakty
 platnost dokumentu od:
- datum
- podpis ředitele
- razítko školy
Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, číslo jednací, IČO, IZO, RED-IZO, jméno
koordinátora tvorby ŠVP

2. Charakteristika školy
 velikost školy
 charakteristika pedagogického sboru
 dlouhodobé projekty
Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků, podmínky školy, mezinárodní
spolupráce, vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení), formy
spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

3. Charakteristika ŠVP
 zaměření školy
 profil absolventa
 organizace přijímacího řízení
 organizace maturitní zkoušky
 výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce
i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků
 zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pravidla a průběh tvorby,
realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; pravidla
a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami
6
7
8

Z identifikačních údajů ŠVP musí být zřejmé a kontrolovatelné, že byl zpracován podle RVP ZV (RVP G, RVP GSP).
Čtyřletý, šestiletý nebo osmiletý vzdělávací program.
Denní, večerní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání.
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zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: pravidla a průběh tvorby, realizace
a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka; pravidla a průběh tvorby,
realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného žáka
začlenění průřezových témat: výčet všech realizovaných průřezových témat a vybraných
tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou
tematické okruhy průřezových témat realizovány

4. Učební plán
 tabulace učebního plánu: výrazné oddělení nižšího a vyššího stupně gymnázia; výčet
povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky;
uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty
hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za nižší a vyšší stupeň
 poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika
realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního
plánu (z jakého/jakých oboru/oborů, případně průřezových témat byl vyučovací předmět
vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor
v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.)
5. Učební osnovy
 název vyučovacího předmětu
 charakteristika vyučovacího předmětu:
- obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace
o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést, z jakých vzdělávacích
oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen)
- výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího
předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků
 vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
- distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně
do delších časových úseků
- rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků,
ve vazbě na očekávané výstupy; výběr učiva (i rozšiřujícího učiva) a jeho zařazení
do ročníků a tematických celků s přihlédnutím k hodinovým dotacím předmětů
v učebním plánu
- průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností
v ročnících
Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, další poznámky upřesňující realizaci
vzdělávacího obsahu

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 pravidla pro hodnocení žáků:
- způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů
- kritéria hodnocení
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