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Školní vzdělávací program  

Předmět „Výchova k občanství“ (6., 7., 8, a 9. ročník) 

Výuka probíhá dle možností s integrací učiva souvisejících oborů, s důrazem na praktické získávání i využívání 

poznatků. Důraz je kladen na využívání rozmanitých informačních zdrojů, hledání souvislostí, vlastní prezentace žáků, 

využívání multikulturního prostředí školy. Významnou součástí jsou tematické projekty a účast na osvětových 

neziskových akcích.  

Součástí výuky předmětu výchovy k občanství je spolupráce s Člověkem v tísni prostřednictvím vzdělávacích programů 

JSNS. Výuka je zaměřena na výchovu k aktivnímu občanství, demokratickým postojům, vědomí vlastních práv i 

povinností a přemýšlení v globálních souvislostech, na osobnostní rozvoj žáků a naplňování filozofie školy. 

Výuka probíhá zejména prostřednictvím diskuzí, projektů, vzdělávacích portálů, přednášek a setkání se zajímavými 

osobnostmi, aktivitami, při nichž mají žáci možnost získávat, používat a ověřovat poznatky z ostatních vyučovaných 

předmětů. Velký prostor je poskytnut názorům žákům 

v otevřené diskuzi hodnotící současné události, samozřejmě v souvislosti s kritickým přístupem k mediálním zdrojům. 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Snažíme se naplňovat principy fungování komunitní školy. Při výchově a vzdělávání žáků úzce spolupracujeme s 

rodinou. Jedenkrát za pololetí organizujeme třídní setkání rodičů žáků s třídním učitelem. Nejméně jedenkrát za 

pololetí se konají konzultace o prospěchu a chování jednotlivých žáků, které probíhají ve složení žák – rodiče – učitel. 

Rodiče mají právo po dohodě s vyučujícím navštívit vyučování a podílet se na přípravě a průběhu výuky. Během 

školního roku dochází také k neformálním setkáním dětí, rodičů a zaměstnanců školy (otevřená odpoledne, dýňová 

slavnost, rozsvícení vánočního stromečku) Vedení školy úzce spolupracuje s Dozorčí radou, Správní radou školy. 

Společné schůzky vedení školy se členy těchto rad a ředitelem o.p.s. probíhají několikrát za pololetí, zpravidla v 

měsíčních intervalech. Na škole funguje Školská rada. Jako škola se zapojujeme do mnoha krátko i dlouhodobých 

projektů, soutěží a přehlídek. Využíváme nabídky ekologických programů Sdružení TEREZA a střediska ekologické 

výchovy Toulcova dvora. V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci školy opakovaně účastní vzdělávacích 

akcí Přátel angažovaného učení, akcí pořádaných o. s. Kritické myšlení, sdružením Aisis, o.p.s., Descartes, Člověk v 

tísni atd. V rámci grantových řízení spolupracujeme především s MČ Praha 11, Nadací VIA a dalšími ziskovými i 

neziskovými organizacemi. 

 

 

Vzdělávací program byl upraven v rámci projektu 

„JSNS v Praze“  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001444  
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