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Část C 

3 Pojetí a cíle základního vzdělávání 

3.1 Pojetí základního vzdělávání 

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou 

vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků, a to ve dvou obsahově, organizačně 

a didakticky navazujících stupních. 

Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního 

vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na 

poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných). Vzdělávání svým 

činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu 

učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou 

cestu řešení problémů. 

Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které 

jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému 

a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana 

našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji 

zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy 

se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby 

poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší 

odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy. 

Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí. Je založeno 

na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Zajišťuje, 

aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám, případně s využitím 

podpůrných opatření, optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima. K tomu se vytvářejí 

i odpovídající podmínky pro vzdělávání všech žáků. Hodnocení žáků musí být postaveno na plnění 

konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných 

hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.  

V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim 

umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále 

vzdělávat a podle svých možností se aktivně podílet na životě společnosti. 

3.2 Cíle základního vzdělávání 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence 

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu 

a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: 

 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;  

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; 

 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti; 

 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; 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; 
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 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, 

učit je žít společně s ostatními lidmi; 

 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; 

 pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, 

kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase 

i při zapojování do společnosti a občanského života. 

 


