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I. ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je Školní časopis a školní vzdělávací program se zaměřením             

na analýzu vybraných školních časopisŧ. Cílem mé práce je seznámení s teoretickými poznatky 

programu, navázání na hlubší poznání školního časopisu a analýza školních časopisŧ ţákŧ 

základních škol.            

 První část práce školní vzdělávací program, jsem si vybrala proto, ţe v dnešní době je to 

velmi diskutované téma s odlišnými názory a představy. Zavedením školního vzdělávacího 

programu se v ţivotě a práci nejen v základním vzdělávání mnoho změnilo. Školy mají větší 

autonomii, avšak vyšší odpovědnost za kvalitu své činnosti. Kaţdá základní škola si tvoří svoji 

vlastní metodiku školního vzdělávacího programu „na míru“ z předkládaného rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který představuje základní dokument, jenţ je 

určitým završením proměn v našem vzdělávání.               

 Téma školní časopis – dlouhodobý projekt jsem zvolila jako hlavní téma, které je součástí 

školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, protoţe se domnívám, ţe tvorba 

školního časopisu probíhá na kaţdé škole jiným zpŧsobem, jelikoţ je tvorbou a autoevaluací 

ţákŧ dané základní školy. Zaměřila jsem se na model školního časopisu, neboť mě zajímá tvorba 

ţákŧ, jejich názory, vlastní hodnocení, jejich zájmové činnosti a priority na škole.   

 Byla bych ráda, kdyby moje práce týkající se hlavního tématu Školní časopis byla 

pomŧckou či metodikou pro školy, které ve svém školním vzdělávacím programu prozatím 

nevěnují pozornost školnímu časopisu, a to tvorbě ţákŧ. Myslím si, ţe právě školní časopis je 

úzce spjatý i s názory a prosocionálním chováním jedince ve skupině – ve společnosti. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ   

VZDĚLÁVÁNÍ ( RVP ZV) 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je pedagogický dokument týkající 

se vzdělávání ţákŧ základních škol, který vychází z Národního programu rozvoje vzdělávání a 

řadí se do státní úrovně kurikulárních dokumentŧ (systém kurikulárních dokumentŧ přiloţen 

v příloze).                                                                                                                                                             

Tento dokument vydávaný ministerstvem obsahuje cíle základního vzdělávání, klíčové       

kompetence, dále vzdělávací oblasti klasifikované do devíti vzdělávacích okruhŧ. Nedílnou 

součástí rámcového vzdělávacího programu zastupují prŧřezová témata zabývající se aktuálními 

problémy současnosti.
1
 

 

 1.1 Principy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání navazuje svojí koncepcí na 

rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a je základem pro rámcový vzdělávací 

program pro střední vzdělávání. Rámcový program pokládá za dŧleţité vše, co je potřebné 

v povinném základním vzdělávání, upřesňuje kompetence, jenţ je ţák ke konci základního 

vzdělávání povinen docílit. Významnou částí základního vzdělávání jsou prŧřezová témata 

(Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 

Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech). Dokument je vzdělávacím obsahem přizpŧsobitelný i pro vzdělávání ţákŧ se 

speciálními vzdělávacími potřebami (například s lehkým mentálním postiţením).                                                                                                           

Rámcový program je závazným dokumentem pro střední školy, které podle něj určují kritéria 

přijímacího procesu do středního vzdělávání.
2
 

 

  

                                                            
1 http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv. 
2 http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
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1.2 Cíle základního vzdělávání 

Základní vzdělávání napomáhá ţákŧm získávat vědomosti, dovednosti, návyky a na 

základě těchto kvalit je ţákŧm umoţněno pokračování v dalším studiu a také rozvíjení vlastní 

osobnosti. Ţáky v základním vzdělávání je velmi dŧleţité motivovat k učení, vést je 

k samostatnému uvaţování a otevřené komunikaci. Ţáky méně nadané je zapotřebí povzbuzovat, 

hájit je a pěstovat u nich takzvané zdravé sebevědomí. Učitelé mají dát svým ţákŧm příleţitost 

k úspěchŧm, a to je postaveno na zadávání reálných a splnitelných úkolŧ pro ţáky. Během 

základního vzdělávání by měli ţáci dosáhnout toho, ţe jsou schopni spolupracovat a uznávat 

druhé a být k nim tolerantní. Učitelé dávají plně najevo svým ţákŧm, ţe jsou svobodné, 

zodpovědné osobnosti, které mají svoje práva, ale také povinnosti. 
3
      

 

1.3  Klíčové kompetence            

Klíčové kompetence utvářejí souhrn vědomostí, schopností a postojŧ, které jsou velmi 

dŧleţité pro vývoj kaţdého dítěte a vedou ke spokojenému a úspěšnému ţivotu. V základním 

vzdělávání je stanoveno šest klíčových kompetencí, a to: 

●  kompetence k učení, 

●  kompetence k řešení problémŧ, 

●  kompetence pracovní, 

●  kompetence sociální a personální,                          

●  kompetence občanské, 

●  kompetence komunikativní.
4  

 

 

 

 

 

                                                            
3Dostupné na: http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv. 
4 Dostupné na: http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv. 
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Při tvorbě školního časopisu se naplno rozvíjí kompetence komunikativní, kdy je ţákŧm 

umoţněno svobodně vyjádřit své myšlenky a názory v racionální posloupnosti a své myšlenky 

také přesně, plynule a kultivovaně stylizovat v písemném projevu. V dostatečné míře dochází      

u ţákŧ k rozvoji kompetencí sociálních a personálních vzhledem ke spolupráci ve skupině          

a  tvorbě určitých pravidel při práci v daném kolektivu. Také rozvoj kompetencí k učení se při 

tvorbě časopisu vyuţívá, ţáci uplatňují rŧzné a rozmanité zpŧsoby práce s textem, snaţí se          

o účinné vyhledávání a následně zpracování získaných informací, učí se čtenářské gramotnosti.  

Co vše by měl ţák na konci základního vzdělávání v určitých kompetencích zvládnout je 

obsaţeno v příloze.  

 

1.4 Vzdělávací oblasti 

  Podle RVP ZV jsou vzdělávací oblasti klasifikovány v následujících devíti oborech: 

● Jazyk a jazyková komunikace,  

● Matematika a její aplikace,  

● Informační a komunikační technologie, 

● Člověk a jeho svět,  

● Člověk a společnost, 

● Člověk a příroda,  

● Umění a kultura,  

● Člověk a zdraví, 

● Člověk a svět práce.
5
 

Kaţdá vzdělávací oblast má svoje určitá specifika, která vymezují význam a zaměření dané 

oblasti. V práci se zaměřím na charakteristiku vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

 

                                                            
5 http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv. 
6 http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv. 
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1.5 Průřezová témata 

Další součástí RVP ZV  jsou prŧřezová témata, která ţáky seznamují s aktuálními 

problémy současného světa a představují povinnou sloţku základního vzdělávání.                 

Jednotlivá prŧřezová témata:   

● Osobnostní a sociální výchova, 

● Výchova demokratického občana, 

● Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

● Multikulturní výchova, 

● Environmentální výchova, 

● Mediální výchova.
6
 

 

Kaţdé prŧřezové téma má také svoji charakteristiku, v  práci provedu charakteristiku posledního 

zmiňovaného tématu, a to Mediální výchovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv. 
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2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

           

Český jazyk se řadí do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tato oblast je 

prioritní ve výchovně vzdělávacím procesu. Kaţdý ţák má právo pouţívat svŧj mateřský jazyk 

jako prostředek komunikace, jako nástroj učení a jako znak příslušnosti ke komunitě. Také 

dalším právem ţáka je moţnost získat takovou úroveň v mateřském jazyce, která odpovídá jeho 

potřebám a očekáváním. Kvalitní úroveň jazykové kultury patří k hlavním znakŧm vyspělosti 

jedince základního vzdělávání. Přístup ke vzdělávání a školní úspěšnost ve velké míře závisí na 

jazykových kompetencích. Někteří ţáci jsou hned při vstupu do systému vzdělávání 

znevýhodněni, jelikoţ jejich jazykové kompetence neodpovídají očekávané úrovni. Z velké 

většiny jsou to například ţáci ze sociálně znevýhodněných rodin nebo děti migrujících rodičŧ. 

Jazyková vybavenost ţákŧ je obohacuje dovednostmi a vědomostmi, ţák si osvojuje a získává 

poznatky, vědomosti, dovednosti i v dalších vzdělávacích oborech. Také mu napomáhá poznávat 

a chápat společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Kvalitním a efektivním naplňovaním 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ţákŧm umoţňuje vytvářet dobré předpoklady 

mezilidské komunikace v rŧzných komunikačních formách. Vzdělávací obsah oboru Český 

jazyk a literatura je rozdělen do tří sloţek, neboť právě v tom spočívá efektivita výuky. Jedna ze 

sloţek je komunikační (slohová), dále jazyková a literární. V propojenosti těchto tří sloţek 

spočívá efektivita jazyka.               

 Cílové zaměření této oblasti vede ţáky ke vzdělávání a chápání jazyka, historie                 

a kulturního vývoje národa, rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku, literatuře a kulturnímu 

bohatství. Dŧleţitým cílem jazyka je vnímání, získávání a předávání informací a slouţí 

k vyjádření potřeb a proţitkŧ jedince. Kvalita vzdělávací oblasti se rovná kvalitní sebedŧvěře       

a kultivovanému projevu osobnosti. Český jazyk u ţákŧ základních škol podporuje řádné uţití 

jak mluvené, tak i psané podoby spisovného jazyka.
7
 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Dostupné na: http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv. 
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3 PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

 

Na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je napojeno podle rámcového 

vzdělávacího programu prŧřezové téma Mediální výchova. Prŧřezové téma je úzce spjato 

s kompetencí komunikativní a je obrovským přínosem rozvoje osobností ţákŧ.                                                         

V dnešní době jsou média opravdu dŧleţitá. Nyní si poloţme otázku, kolik informací nám všem 

zprostředkovala zejména média? Je to spousta informací, ať uţ vzdělávacích nebo jen 

informačních, například z historie, ze zahraničí. Dŧsledkem toho se mediální výchova 

v základním vzdělávání stává populární a funguje jako nástroj k zesílení významu mediální 

gramotnosti ţákŧ. Ţák je opatřen elementárními znalostmi o společenské roli soudobých médií     

a začlenění do mediální komunikace. Dle RVP ZV obsahuje prŧřezové téma Mediální výchova 

dva tematické okruhy, a to okruh produktivních činností a okruh receptivních činností.                                                                                                                                          

 

● Do produktivních činností patří: 

Tvorba mediálního sdělení – jedná se například o činný podíl na realizaci školního časopisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Práce v realizačním týmu – týká se například přímého pŧsobení v redakční radě (ţák se učí 

spolupracovat s ostatními spoluţáky).                                                                                                                             

 

● Do receptivních činností patří:  

Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení.  

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – ţák se seznamuje s rŧznými formami sdělení   

a je schopný dělat rozdíly mezi zprávou, reklamou a jinými formami sdělení.                    

Stavba mediálních sdělení – ţák je obeznámen se systémem uspořádanosti zpráv a sdělení.                                                                                                                   

Vnímání autora mediálních sdělení – schopnost rozpoznat záměry autora sdělení.  

Fungování a vliv médií ve společnosti – jedná se o znalost sloţení a poslání daných medií.
8
 

 

 

 

 

                                                            
8 Dostupné na: http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv. 
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Jelikoţ je práce zaměřena na školní časopis, jeho charakteristiku, analýzy vybraných školních 

časopisŧ a tak dále, zmíníme opět termín mediální gramotnost ve spojení právě se školním 

časopisem. V České republice existuje projekt Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. 
9
 

Hlavním cílem zmíněného projektu je snaha o rozvíjení mediální gramotnosti na základních 

školách ve třech oblastech a jednou z nich je Čtenářská gramotnost a mediální výchova.                      

Díky projektu se kaţdoročně pořádá soutěţ školních časopisŧ. V letošním roce se koná jiţ pátý 

ročník soutěţe „Školní časopis roku 2011“. Jen pro zajímavost, v uplynulém roce se soutěţe 

zúčastnila stovka základních škol z České republiky a v praktické části práce se zaměříme na 

analýzu těch časopisŧ základních škol, které se umístily mezi nejlepšími.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zv. 
10 http://www.ctenarska-gramotnost.cz/kategorie/medialni-vychova. 
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4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

        Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je povinným dokument (od 1. září 

2007) na školní úrovni, který realizují jednotlivé školy podle vlastních zkušeností, dojmŧ, 

záměrŧ a vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dokument je 

legislativně zaznamenán v zákoně č. 561/2004 Sb. 

Školní vzdělávací program, vydávaný ředitelem dané školy nebo školským zařízením, je plně 

veřejný, zejména pro školu (ředitele, učitele), rodiče, ţáky, zřizovatele škol, Českou školní 

inspekci, ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy a jiné odbory.
11

 

Tento školní dokument má nespočetně mnoho kladŧ, kaţdá škola totiţ bezpochyby ví, co jsou 

schopni na dobré úrovni zvládnout, jaké mají podmínky pro vzdělávání, a proto je pro školy 

podstatně výhodnější si utvořit školní vzdělávací program „šitý na míru“, a to stylem, který si 

daná škola sama stanoví. 

 Myslíme si, ţe u mnoha škol právě vytváření vlastního programu směřuje k vnitřní kladné a 

příznivé proměně a zlepšení celkového prostředí školy. Zpracovaná tvorba školního 

vzdělávacího programu posiluje spolupráci mezi učiteli a vedením školy.                                                             

Základním a dŧleţitým záměrem, proč realizovat školní vzdělávací program je vyuţitelnost pro 

všechny učitele školy. Ve spojení se školním vzdělávacím program se vyskytly i negativní prvky 

pro školy, a to nadměrná administrativní zátěţ – podle zpráv České školní inspekce řada školních 

vzdělávacích programŧ obsahuje hodně podrobných a nadbytečných informací.                      

Další úskalí se také vyskytuje v učebních osnovách, plánech a vlastním hodnocení školy.                                                                                                                                                                                                                                              

Školní vzdělávací program je obrazem toho, jak daná škola zamýšlí realizovat v základním 

vzdělávání své cíle, plány a záměry. Cíle školního vzdělávacího programu jsou plně identické 

s cíli, které vycházejí z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
12

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf. 
12 KOŠŤÁLOVÁ, H. Školní vzdělávací program krok za krokem. 
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4.1 Tvorba školního vzdělávacího programu 
13

 

Pro úspěšnou tvorbu školního vzdělávacího programu je zapotřebí spolehlivé a 

ctiţádostivé učitele, kteří budou přesvědčeni o tom, ţe právě školní vzdělávací program je pro 

školu, učitele a v neposlední řadě i pro ţáky obrovským přínosem a uţitkem v dalším vzdělávání. 

Dŧleţitým a nepostradatelným faktorem pro tvorbu programu je sestavení týmu učitelŧ ředitelem 

školy, kteří budou v první řadě pečlivě obeznámeni s rámcovým vzdělávacím programem, a také 

se snaţit o týmovou, spolehlivou a kreativní práci. Přední místo by měl zaujmout koordinátor, 

jenţ se označuje za hlavní osobu a je zodpovědný za kvalitní realizaci školního vzdělávacího 

programu.
14

  Koordinátor tvorby školního programu stimuluje ostatní učitele na základě 

porozumění a ztotoţnění s určitými změnami, plánuje časové rozvrţení tvorby, usměrňuje celý 

kolektiv týmu a organizuje kolektivní práci při tvorbě, a také dohlíţí na zdárné plnění dílčích 

krokŧ tvorby dokumentu.
15

 

Obsah kaţdého školního programu je v souladu se skladbou rámcového vzdělávacího programu, 

a proto by se měly v programu uvést dŧleţité části, a to identifikační údaje, kde daná škola uvádí 

základní informace týkající se školy, jako název, adresa a zřizovatel školy. 

Ve  školním programu je zapracována i charakteristika školy, patří sem například informace o 

vybavenosti školy, charakteristice pedagogického sboru, mezinárodní spolupráci, dlouhodobých 

projektech, například projekt „ Školní časopis“. Mezi další nezbytné části patří charakteristika 

daného školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde se pojednává o zaměření 

školy, výchovných a vzdělávacích strategiích, začlenění prŧřezových témat do výuky, učební 

plán, který je tvořen shrnutím klíčových informací o organizaci vzdělávání na úrovni 

vyučovacích předmětŧ, učební osnovy a nepostradatelnou částí je hodnocení ţákŧ a autoevaluace 

školy, kde jsou formulovány pravidla, zpŧsoby, kritéria hodnocení ţákŧ a cíle, kritéria a nástroje 

autoevaluace.
16

 

 

 

 

 

                                                            
13 DOLEŢAL, T. Školní vzdělávací program pro Vaši školu. s. 8-12. 
14 http://clanky.rvp.cz/clanek/o/o/4616/TVORBA-SKOLNIHO-VZDELAVACIHO-PROGRAMU-Z-POHLEDU-
KOORDINATORA.html/ 
15 http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_12_1.pdf 
16 http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_SVP-ZV.pdf 
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5 ŠKOLNÍ ČASOPIS A „ŢURNALISTICKÁ“ TVORBA ŢÁKŮ ZŠ 
17 

 

Školní časopis se řadí mezi dlouhodobější projekty školy a jeho realizace probíhá 

například ve formě školního volitelného předmětu, zájmového krouţku, a také jako mimoškolní 

aktivita, kde se ţáci učí základním poznatkŧm ţurnalistiky. Školní časopis patří ke školním 

cvičným médiím, které přináší ţákŧm/učitelŧm i široké veřejnosti informace o dění ve škole i 

mimo školu, a tak slouţí dokonce jako propagační prostředek dané školy. Jak jiţ bylo zmíněno 

prŧřezové téma Mediální výchova (v dnešní době stanovená rámcovým vzdělávacím programem 

základního vzdělávání), o kterém by se měli učitelé v hodinách zmínit, nebo alespoň nastínit 

danou problematiku. Mediální výchova je také napojena na jiţ zmíněnou vzdělávací oblast Jazyk 

a jazyková komunikace týkající se vnímání psaného a písemného projevu, uţívání náleţitých 

výrazových prostředkŧ a získání podstatných a neodmyslitelných pravidel komunikace.                                                                                                                           

Mediální výchova tvoří povinný prvek základního vzdělání a poskytuje ţákŧm vědomosti, které 

vedou ţáky k osvojování si velkého mnoţství specifických dovedností mediální komunikace a 

práci s médii. Média slouţí jako zdroj aktuálních informací, a proto je dobré, aby ţáci základních 

škol byli dostatečně vybaveni mediální gramotností.
18

 Ţákŧm by měla být dána moţnost osvojit 

si primární znalosti a vědomosti o funkci a roli médií ve společnosti, a také je pro ţáky vhodné 

se činně a poučně začlenit do mediální komunikace. Dŧleţitým prvkem je získání kritického 

odstupu od médií a aktivní uţívání médií jako zdroje informací, vzdělávání a výchovy a 

v neposlední řadě pro naplnění volného času ţákŧ v rámci sledování zpravodajství, denního tisku 

a učení chápat rozdíly mezi podstatnými a bezvýznamnými informacemi. 
19

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                            
17 http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2108/MEDIALNI-VYCHOVA 
18 FRANK, T. K mediální výchově. s 68 – 71. 
19 RUTOVÁ, N. Média tvořivě. s 186-193. 
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5.1 Charakteristika školního časopisu 

Školní časopis je tiskovina -  periodikum, které pravidelně realizují ţáci s pomocí a 

podporou učitelŧ na rŧzných typech škol. Učitelé se snaţí ţákŧm předkládat uţitečné informace, 

cenné rady a připomínky při tvorbě školního časopisu. Školní časopis svojí skladbou, stavbou 

textŧ a souhrnným zaměřením je určen pro ţáky, učitele, rodiče ţákŧ dané školy a blízký 

čtenářský okruh. Základní školy, které podporují vydávání školního časopisu, dávají svým 

ţákŧm moţnost kompaktního vývoje osobnosti a kultivovanosti. Ţáci se stávají samostatnější a 

zodpovědnější a zjišťují, jaké schopnosti spojené s komunikací, prací s informacemi, médii se 

v nich nacházejí. Dalším dŧvodem proč je dobré školní časopis vydávat, je účelné naplnění 

volného času. Zásadní motivací ţákŧ, kteří se aktivně zapojují do tvorby je vlastní úsilí „nějak“ 

se prosadit a přispět do smysluplné aktivity školy. Mnohdy právě při tvoření časopisu je u ţákŧ 

vyvolán dojem, ţe by se chtěli v budoucím profesním ţivotě stát zrovna ţurnalistou.
20

              

Ve školním časopise ţáci mohou pravdivě vyjádřit své názory, myšlenky, potřeby a velmi 

snadno se díky časopisu dostávají jako členové redakční rady k informacím týkajících se dění ve 

škole. Při aktivním zapojení – být členem redakční rady, se dostává ţákŧm organizačních a 

publicistických dovedností, respektování ostatních, poznání práce v kolektivu a mezi učitelem, 

který se tvorbě časopisu věnuje společně s ţáky, dochází k významné a dŧleţité zpětné vazbě, 

učitel se stává pro ţáky bliţším člověkem. Školní časopis se nevydává jen pro zábavu a „dobré 

počtení“, nýbrţ také s cílem poučit a vzdělávat. Mezi časté příspěvky školního časopisu patří 

dnešní aktuální problémy, se kterými se děti setkávají dnes a denně (šikana, drogy, kouření aj.). 

Také v časopise ţáci celé školy najdou články a příspěvky z vlastní tvorby, nebo také svých 

spoluţákŧ a kamarádŧ, které dobře znají, v dŧsledku toho si časopis své školy pročítají se 

značným zájmem.
21

  

5.2 Dělení školních časopisů  

 V dnešní době se časopisy vydají i v mateřských školách. Ve většině případŧ tvorba 

časopisu v mateřských školách je na rozdíl od tvorby časopisu na základních školách, pouze 

v kompetenci učitelky. Hlavním záměrem pro tvoření časopisu je obeznámení rodičŧ s provozem 

a děním  na pŧdě mateřské školy. Učitelky zde mohou zveřejňovat rady, doporučení, návrhy  

 

                                                            
20 NAVRÁTILOVÁ, S. Základy ţurnalistiky pro redaktory studentských časopisů, s.  6. 
21 WOJNAR, P. Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopis pod lupou, s. 8-9. 
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a postřehy týkající se činností dětí, které mohou následně rodiče prosadit při vlastní výchově. 

Vydávání časopisŧ v mateřských školách slouţí jako spolehlivý a dŧkladný zdroj pro vzájemnou 

komunikaci a spolupráci rodičŧ a mateřské školy. Ačkoli časopis tvoří samotné učitelky, tak        

i v tomto případě by se na stránkách časopisu měla objevit i tvorba dětí, a to například jejich 

vlastní kresby. Nejpočetnější skupinou, kde probíhá tvorba školního časopisu, tvoří základní 

školy. Na tomto typu škol je časopis zejména v rukou ţákŧ školy, kteří mají značný dopad na to, 

jakou bude mít ve skutečnosti jejich školní časopis podobu, obsah a význam. Ovšem na 

některých školách se časopis bez plné iniciativy učitelŧ neobejde, oproti tomu na jiných 

základních školách učitelé jen přihlíţejí prŧběh tvorby časopisu a snaţí se ţákŧm usnadnit práci 

svými vhodnými radami. Dalším typem školy, kde se mŧţe školní časopis objevit je škola 

střední. Studenti středních škol jsou jiţ natolik schopní a vyzrálí, ţe jsou schopni časopis řídit     

a tvořit naprosto sami. Ve středoškolských časopisech dochází k výskytu sloţitějších témat 

(politika), a komplikovanějších publicistických ţánrŧ, jako recenze, kritika, interview a jiné na 

kvalitnější úrovni. Studenti a redaktoři časopisu s oblibou komentují a obhajují své vlastní 

názory (na školu, učitele) formou anket a rozhovorŧ. Evidentní je, ţe časopis bývá tvořen i na 

školách vysokých, kde je nahlíţeno na časopisy jako na zdárně vypracované od studentŧ 

vysokých škol.          

 Školní časopisy se dělí také podle formy, v jaké je časopis vydáván. Školy (ţáci, studenti 

a učitelé) mají dvě moţnosti, jak časopis vydávat, a to časopis v tištěné podobě, nebo 

v elektronické. V současné době se hojně pouţívá  podoba elektronická, vzhledem k rozvoji 

internetu. Na internetu dochází k rychlejšímu předávání informací, časopis pronikne mezi širší 

okruh čtenářŧ, a tak škola dosáhne silnější propagace. Další kladnou stránkou elektronické 

podoby časopisu je šetření finančních prostředkŧ, kterých škola nemá nikdy nazbyt.                                                                                                                                     

Vydávání časopisŧ v tištěné podobě má ale také své klady. Ţáci si pročítají časopis v prostorách 

školy, učitelé mohou s časopisem pracovat ve vyučovacích hodinách a ne kaţdý ţák má přístup 

k počítači – nevlastní počítač.        

 Kaţdá škola si mŧţe podle vlastního uváţení zvolit, jaká forma časopisu je pro ně 

uţitečnější  a praktičtější. 22 

                                                            
22 WOJNAR, P. Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopis pod lupou, s. 6. 
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5.3 Podmínky pro existenci školní časopisu                                                        

Trvalé existenci školního časopisu předchází především iniciativa učitelŧ školy, kteří jsou 

přesvědčeni o přínosu a mají jen pozitivní názory na tvorbu školního časopisu v rámci obohacení 

a rozvíjení ţákŧ. Aby se časopis zařadil mezi dlouhodobý a kvalitní projekt, je zapotřebí 

nezbytná účast alespoň jednoho pedagoga. Vedení školy by proto ve své vlastní vŧli mělo učitele 

přijatelně a se zájmem motivovat a podporovat třeba finanční odměnou. Jako vhodná cesta pro 

tvorbu časopisu se nabízí podílení se na tvorbě během vyučovacích hodin (slohu) a nebo 

zavedení zájmového krouţku, kde se ţáci budou scházet v pravidelnou dobu s dostatečným  

časovým prostorem pro realizaci časopisu. Dalším podstatným krokem je zvolení redakční rady, 

je dobré vybírat nápadité, vynalézavé a zejména tvořivé ţáky s rŧznými zájmy a předpoklady, 

kteří budou k časopisu přistupovat svědomitě a zodpovědně. Redakční rada by se měla skládat 

z maximálně deseti členŧ – ţákŧ a alespoň jednoho schopného pedagoga. Je moţné mít členŧ i 

víc, ale vzhledem k organizaci a sloţitosti tvorby časopisu se pochopitelně náročnost na produkci 

školního časopisu zvyšuje. Redakční radu řídí šéfredaktor, který si zvolí vedoucí rubrik, kteří 

mají dostatečný přehled ve svém okruhu, zejména díky svým zálibám (sport, kultura, móda).                                                                                                         

Základní škola má ve své pravomoci rozhodnout, v jaké podobě časopis bude.                          

Pokud bude škola chtít tvořit časopis elektronicky, nutností je zajistit redakční radě prostor 

vybavený počítačem s internetem, přístup k tiskárně, fotoaparátu, popřípadě i k diktafonu. 
23

                                                                                                                      

5.4 Obsah školního časopisu 

První kroky redakční rady by měly směřovat k názvu časopisu, který je nutnou součástí. 

Samotný název by měl na čtenáře pŧsobit osobitě, neobvykle, duchaplně a rozhodně také 

výstiţně, ţáci by měli brát rovněţ na zřetel grafické zpracování názvu. Název bývá prvkem, 

který na první pohled přiláká a upoutá co nejpočetnější skupinu případných čtenářŧ.             

Redakční rada se musí společně dohodnout a stanovit, jak často bude jejich školní časopis 

vydáván (měsíčně, čtvrtletně, pŧlročně i ročně). Dobře zvolenou cestou je vydávání časopisu ve 

stálé časové periodicitě. Podle výzkumu týkajícího se školních časopisŧ je nejčastější, a také 

nejlépe zvládnutelná periodicita ve formě čtvrtletníku.     

 Školní časopis má čtenáře co nejvíce obohatit informacemi, jak z prostředí a vnitřní 

atmosféry školy, záţitkŧ a postřehŧ z kaţdodenního ţivota, tak i z dění obce, kulturní, sportovní 

a jiné vyţití. Příspěvky a články obsaţené v časopise se nesmí opakovat ve více číslech, naopak 

                                                            
23 BARTOŠEK, J. Základy ţurnalistiky, s 15 -21. 
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by měly pŧsobit autenticky. V časopise se vyskytují i další literární formy jako je úvodník, 

komentář, recenze, zajímavé rubriky, rozhovory s učiteli, významnými osobnostmi, ankety, 

soutěţe a mnoho dalších. Poslední zmíněné dva náměty (anketa a soutěţ) jsou podstatnými 

nástroji, díky nimţ redaktoři snadno udrţí ustavičný kontakt, zajistí si dostatečnou pozornost       

a jistotu mezi okruhem čtenářŧ. Mezi nejvíce oblíbené a nejčtenější články patří vlastní 

necenzurované názory a úvahy ţákŧ na aktuální, dnešní témata zabývající se školou, vztahy mezi 

ţáky a učiteli, šikanou, drogami, kriminalitou. Také rubrika zábavná má své oddané mladé 

čtenáře, kde se mohou spolehlivě odreagovat kříţovkami, testy, častou částí této rubriky je 

humor - anekdoty. V časopise by se mělo zkrátka vyskytnout všechno to, o čem redaktoři píší 

rádi a co zajímá, poučí i ostatní ţáky školy a také i to, co se vyskytuje v časopisech i novinách, 

se kterými se ţáci běţně setkávají (ABC, Bravo Girl a jiné). Redaktoři by také neměli zapomínat 

ani na celkovou grafickou úpravu školního časopisu. Stránky časopisu se ţáci snaţí co nejlépe 

upravit – stejná velikost písma, barevnost, aby celkový dojem z časopisu nebyl chaotický, dále 

své příspěvky obohacují ilustracemi, fotografiemi, které směřují k tématu článku. Velký pozor si 

ţáci musí dát obzvlášť na pravopisné chyby, neboť i ty mohou na čtenáře pŧsobit 

neprofesionálně.  
24

                                                                                                             

 Na závěr této části si v bodech shrneme, jak má kvalitní školní časopis základní školy 

vypadat:  

1. hodnotné příspěvky podepsané jejich autory 

2. zajímavé rozhovory, reportáţe a další publicistické ţánry 

3. trvalé rubriky 

4. vlastní názory ţákŧ, komentáře, anketa 

5. jednotná grafická úprava 

6. vzhledná obálka 

7. originální obrázky a komiksy 

8. pozoruhodné fotografie a fotopříběhy 

                                                            
24 WOJNAR, P. Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou, s. 13-17. 
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9. tiráţ 

10. na tvorbě se ve velké míře podílí ţáci.
25

  

5.5 Pojmy spojené s vydáváním školního časopisu
26

 

Neţ se ţáci vrhnou do samotné aktivity vydávání školního časopisu, je na místě učitelŧ 

objasnit ţákŧm následující základní pojmy týkající se ţurnalistiky.  

ŢURNALISTIKA – popisuje novinářské/ publicistické povolání a produkty této funkce, které 

obohacují informacemi o aktuálním společenském dění, poskytují komentáře, názory, 

souvislosti.                                                                                                                                             

MÉDIUM – zprostředkující činitel, prostředí, hromadné sdělovací prostředky.      

REDAKČNÍ RADA – tvořená maximálně z 10 členŧ/ţákŧ, která se aktivně podílí na přípravě 

dílčích čísel časopisu.                   

ŠÉFREDAKTOR – vedoucí osobností redakční rady, dohlíţí na tvorbu, organizuje, rozděluje 

ostatním členŧm práci /psaní rubrik.               

Publicistické ţánry                   

ZPRÁVA – přináší konkrétní informace o něčem, co se jiţ stalo.           

NOTICKA – zpráva menšího rozsahu, vysvětlivka.         

OZNÁMENÍ – na rozdíl od zprávy, informuje o tom, co se teprve stane.         

ÚVODNÍK A KOMENTÁŘ – přinášejí další zprávy o události, o níţ referovalo jiţ 

zpravodajství, autor vyslovuje svŧj vlastní názor, problém rozebírá a zaujímá k němu stanovisko.                                                                                                                                             

RECENZE – článek shrnující kritické hodnocení filmu, knihy, divadelního představení aj.                                                                                                                                                                                                                  

KRITIKA – znamená činnost hodnocení, posouzení, ocenění.      

INTERVIEW – má dialogickou funkci, jde o střídání otázek novináře a odpovědí tázané osoby, 

nejčastěji významné osobnosti.               

FEJETON – autor si zábavnou tvorbou všímá aktuálních témat z neočekávaného úhlu pohledu, 

pouţívá vtipné formulace, nadsázku.         

GLOSA – krátký slohový útvar, ve kterém autor sděluje kritické komentáře k událostem                                                  

a  názorŧm.              

                                                            
25 http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/kvalitni-casopis-1 
26 BARTOŠEK, J. Základy ţurnalistiky ,s 27. 
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REPORTÁŢ – informuje veřejnost o skutečnosti, kterou popisuje na základě konkrétních faktŧ 

získanou přímou účastí nebo pozorováním.
27

 

5.6 Problémy spojené s tvorbou školního časopisu      

I přesto, ţe redakční rada tvoří časopis bez jakýchkoli finančních odměn, nejobvyklejší 

problém, spojený s vydáváním školního časopisu je nedostatek financí školy na tisk a následně 

četné mnoţení časopisu. Proto je nutností získat pro školní časopis finanční zdroje ve formě 

sponzorství od soukromé firmy, podnikatelŧ, popřípadě i rodičŧ ţákŧ, dále prostřednictvím 

grantových příspěvkŧ, nebo také prodejem školního časopisu alespoň za symbolickou cenu.                                                        

Na některých školách se mŧţe vyskytnout také technický problém. Ostatní problémy mohou 

nastat u redaktorŧ s ohledem k nezodpovědnému a neochotnému chování. Pokud časopis vzniká 

nově, problémy nastávají ze stran ţákŧ i učitelŧ, kteří nemají zájem o realizaci a domnívají se, ţe 

vydávání školního časopisu je naprostou zbytečností. 
28

 

 

5.7 Soutěţe týkající se školních časopisů
29

 

Mezi účelovou motivaci pro ţáky, kteří se snaţí o vydávání vlastního školního časopisu, spadá 

soutěţ o „Nejlepší školní časopis“. V České republice je vyhlášeno nepřeberné mnoţství soutěţí, 

jak celostátních, tak i regionálních.        

 Soutěţe probouzí u ţákŧ základních škol zájem a oblibu školních časopisŧ, dále získají 

novou inspiraci od svých kolegŧ a zjistí, v čem jsou na dobré úrovni, naopak v čem mají mírné 

nedostatky.                                                                                                                            

 Soutěţe jsou organizovány v kategoriích dle typŧ škol- základních, středních a vysokých. 

Ţáci mezi sebou soutěţí o nejlepší grafické zpracovaní, nejoriginálnější název, propracování 

obsahu a v mnoha dalších kategoriích.                                      

Na ukázku zmíníme soutěţe (celostátní i regionální) o nejlepší školní časopis v České republice.  

 

                                                            
27 HUBÁČEK, J. Čeština pro učitele, s.346-347. 

28 WOJNAR, P. Jak se dělá školní časopis aneb školní časopisy pod lupou. 1999. s. 16 . 

 
29 Dostupné na: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/kategorie/medialni-vychova/mv-soutez-casopisy 
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Soutěţ o „ŠKOLNÍ ČASOPIS A NOVINY ROKU“ 

  Tuto soutěţ organizuje Asociace středoškolských klubŧ České republiky ve spolupráci s 

Národním informačním centrem pro mládeţ a regionálními koordinátory – redaktory projektu 

Klíče pro ţivot.  

Soutěţ je určena ţákŧm základních a středních škol. Soutěţ vyhodnocuje celkovou úroveň, 

originalitu, grafické zpracování, tematickou pestrost časopisu atd.         

(http://www.ctenarska-gramotnost.cz/kategorie/medialni-vychova/mv-soutez-casopisy) 

Soutěţ o „ŠKOLNÍ ČASOPIS V OLOMOUCKÉM KRAJI“ 

Soutěţ organizuje paní Stanislava Rotterová – regionální koordinátorka pro Olomoucký 

kraj Klíče pro ţivot. Soutěţ je rozdělena do kategorií – Časopisy a noviny vydávané ţáky 

základních škol – I. Stupeň, Časopisy a noviny vydávané ţáky základních škol – II. stupeň, 

Časopisy a noviny vydávané ţáky středních škol, Oddílové časopisy, Webové časopisy a noviny.       

Porota hodnotí celkový obsah časopisu – originalita obsahu, tematická pestrost, aktuálnost                     

ve vztahu k místu, kde časopis vychází, prostor pro názory ţákŧ, studentŧ a pedagogŧ a grafiku 

časopisu – originalita grafického zpracování, pŧvodní fotografie, kresby, nehodnotí se kvalita 

tisku. 

 (http://remix.nicm.cz/soutez-skolni-casopisu-v-olomouckem-kraji/) 

Soutěţ o „ŠKOLNÍ ČASOPIS VYSOČINY“ 

Soutěţ organizuje společnost Centrum Vysočina, o.p.s. a je také určena pro ţáky 

základních a středních škol na území kraje Vysočina. I tato soutěţ je rozdělena na kategorie                

– základní škola a střední škola, a to buď v tištěné/psané, nebo elektronické podobě časopisu. 

Porota hodnotí celkovou úroveň časopisu, stylistickou úroveň, grafickou stránku, nápaditost       

a pestrost témat a jejich zpracování, u elektonických časopisŧ i funkčnost redakčního systému. 

(http://www.centrumvysocina.cz/soutez-skolni-casopis-vysociny.html) 

 

 

 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/kategorie/medialni-vychova/mv-soutez-casopisy
http://www.centrumvysocina.cz/soutez-skolni-casopis-vysociny.html
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Soutěţ školních časopisů mimopraţských ZŠ „NÁŠ ČASOPIS“ 

Soutěţ pořádá občanské sdruţení ABECEDA jako součást projektu ESF OP VK 

Čtenářská gramotnost. Cílem projektu je podpořit čtenářskou gramotnost a projektové vyučování 

na mimopraţských základních školách. Porotci soutěţe hodnotí dle následujících kritérií: 

novinářská etika, promyšlenost rubrik, kvalita obrázkŧ a fotografií a jejich začlenění do časopisu 

celkový vzhled časopisu. 

(http://www.ceskaskola.cz/2010/03/nas-casopis-2010-soutez-skolnich.html) 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

6 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY V BRODKU U KONICE 

Základní škola T. G. Masaryka v Brodku u Konice je zařazena do sítě škol, jejím 

zřizovatelem je obec Brodek u Konice, která se podílí na financování školy.                                                             

Základní škola má devět ročníkŧ a člení se na první a druhý stupeň. Vyučování probíhá podle 

školního vzdělávacího program vycházejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání.                                                                                                                                              

Školní vzdělávací program Základní školy v Brodku u Konice je zpracován v souladu se 

zásadami rámcového vzdělávacího programu, obsahem vzdělávacího programu jsou následující 

části: základní údaje o škole, charakteristika školy, charakteristika školního vzdělávacího 

programu, učební plán, učební osnovy, hodnocení a evaluace školy. 

Vzdělávací program se zaměřuje na cíle základního vzdělávání, napomáhá rozvíjet 

osobnosti ţákŧ a snaţí se o vytvoření pozitivního prostředí. Základní škola uskutečňuje učební 

plány dle rámcového vzdělávacího programu v souladu se školským zákonem a v souladu se 

schváleným vzdělávacím programem. Tematické plány jsou zpracovány učiteli na základě 

učebních osnov – vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, 

Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk               

a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, schváleny ředitelem školy,         

a poté v rámci efektivity hodnoceny ředitelem při hospitacích. Kontrolní a hospitační činnost 

provádí ředitel školy systémově u všech učitelŧ podle předem zpracovaného ročního plánu. 

Výsledky hodnocení ředitel analyzuje a postupně vyhodnocuje a celistvé hodnocení ředitele 

školy je účinné pro další naplnění učebních osnov a následně pedagogy zpracovaných 

tematických plánŧ.                                                                   

   V rámci vzdělávacího programu škola poskytuje jak povinné, tak i nepovinné předměty, 

jako například sportovní a pohybové aktivity, náboţenství a volitelné předměty Německý jazyk 

II. stupeň, Technické kreslení a jiné. 

V dlouhodobých projektech školního vzdělávacího programu uvádí škola informace                     

o projektech, které uskutečňuje v určitém období (kaţdoročně). Jedná se například o školní 

projekty, projekty ve spolupráci s jinou školou, nebo také regionální, krajské, celostátní                
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a mezinárodní projekty. Pomocí těchto zrealizovaných projektŧ si daná škola vytváří svŧj vlastní 

obraz a projekty přispívají k prŧběhu hodnotného a kvalitního vzdělávání. Mezi dlouhodobé 

projekty patří například projekt „ Dny proti vandalismu“, projekt „ Vyuţití multimediálních 

nástrojŧ pro rozvoj klíčových kompetencí ţákŧ ZŠ Brodek u Konice“, projekt„ Oranţová 

učebna“, projekt „ Den dopravní výchovy“ a další jiné projekty, dále dlouhodobé projekty 

naplňující programy podporující zdraví, mimoškolní krouţky, exkurze a také tvorba školního 

časopisu se řadí mezi dlouhodobé projekty Základní školy v Brodku u Konice, kde mají ţáci 

příleţitost prezentovat své osobnosti příspěvky, a to povídky, básničky, rozhovory a kvízy.

 Všechny tyto aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšení prostředí školy. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání umoţňuje kvalitní a hodnotnou orientaci a 

získání potřebných informací všem učitelŧm i dalším partnerŧm – zájemcŧm ze školy i mimo 

školu.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
30Dostupné na: http://www.zsbrodekukonice.cz/dokumenty/SVP%20Brodek%20u%20Konice.pdf 
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7 ANALÝZA VYBRANÝCH ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ  

7.1 Školní časopis základní školy Brodek u Konice 

Školní časopis ZŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice je zpracován ţáky II. stupně ve 

spolupráci s paní učitelkou. Jiţ svým vzhledem a obsahem není pro čtenáře na první pohled 

přitaţlivý. Časopis by měl také vlastnit originální název, který by měl spojit redakční radu – 

tvŧrce časopisu. Tento časopis je otištěn barevně, ale z hlediska grafiky není zvládnutý. Největší 

slabinou je umístění tisku na barevném podkladu, ať stránky či fotografie. Text pŧsobí na čtenáře 

velmi chaoticky a velmi nevýrazně. Školní časopis obsahuje 24 stran, z velké části pouze 

barevné fotografie, které jsou doprovázené slovem z představení dramatizace dětí z vánoční 

pohádky Mrazík, coţ je podle autorŧ časopisu „fotoseriál“.     

 Grafik školního časopisu pouţívá fotografie pouze z jedné aktivity školy, a proto má 

čtenář dojem, ţe na základní škole aktivity chybí. Dále se školní časopis dopouští dalších 

zásadních chyb, jako je nejednotná grafická úprava textu, nepoutavé články, chybí zajímavé 

reportáţe, komentáře, ankety a názory ţákŧ na témata, která jsou jim blízká a pro ně zajímavá. 

Časopis obsahuje zpravodajství týkající se historie školy a okolí, jednoho komentáře se 

zaměřením na Mikulášskou nadílku školy. Dále obsahuje poezii dětí s mottem od paní učitelky: 

„Brodek to je místečko, kam ráda jezdím babičko, hladí moji dušičku a já tam učím chviličku…“ 

Ukázka poezie od ţákyně 6. třídy: 

Ztráta bez nálezu 

 

Jsem na pohřbu mi nemilém, 

já měla jsem tě ráda, 

vím, jsi v nebi spanilém 

na kterém není vada. 

Však vzpomínky všechny budou mě hřát, 

nestihl jsi mi říci: Já měl jsem tě rád. 

Já tě budu mít vţdy v srdci mém, 

i kdyţ ty máš nebe a já zem. 

Motto paní učitelky k poezii není vhodné pro kreativitu a motivaci ţákŧ. 
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Ve školním časopise je uvedena anketa, která pŧsobí pro účel školního časopisu nezajímavě. 

Otázky jsou zcela otevřené, čímţ jsou také náročné na celkové následné vyhodnocování. Autoři 

zapomněli na číslo časopisu, dopouští se pravopisných chyb. Časopis nepřináší pro mladé 

čtenáře ţádnou volnější zábavu jako kvízy, vtípky, hádanky, nebo populární témata o 

celebritách, hudbě, sportu a podobně. Všechny problémy časopisu vzbuzují u čtenáře, ať uţ 

ţáka/rodiče/širokou veřejnost, dojem, ţe jde o prvotinu, pilotní školní časopis bez jakýchkoli 

zkušeností autorŧ při vydávaní školního časopisu. Školní časopis ZŠ v Brodku u Konice 

z celkového hodnocení nikterak nevyniká.        

 Kaţdý, kdo se zabývá školním časopisem, ať jiţ ve svém zájmu, nebo v zájmu školy, by 

měl navštěvovat zájmový krouţek – aktivitu se zaměřením na tvorbu školního časopisy. 

Redakční rada by se měla zamyslet nad tím, co je pro dnešní mladé lidi poutavé a co povaţují za 

ideální školní časopis. Kvalitou ideálního časopisu není jen technické zázemí časopisu, ale 

prvotní je pro redakční radu i další čtenáře/širokou veřejnost intenzita proţitkŧ. Výsledným         

a dŧleţitým prvkem je čtenářský ohlas. V časopise by se měly objevit motivační prvky – rubriky 

(soutěţe o ceny, necenzurované názor – převáţně ţákŧ, humor a zábava), které osloví a motivuje 

čtenáře natolik, aby se v následujících číslech časopisu chtěli dobrovolně a aktivně zapojit při 

tvorbě se svými autorskými zajímavostmi.  

 

7.2 Školní časopis BUBLANINA ZŠ Bánov 

Školní časopis vychází jako měsíčník od listopadu roku 2002. Šéfredaktorem časopisu je 

učitel hudební výchovy. Redakční radu tvoří dvanáct chlapcŧ a děvčat sedmého aţ devátého 

ročníku.            

 Čtenář po nahlédnutí do časopisu Bublanina dle našeho názoru je mile potěšen 

kreativitou tvorby časopisu. Grafická image je na vysoké úrovni a pro mnohé školy vzorem pro 

naplnění svých představ o tvorbě školního časopisu. Celkový dojem pŧsobí silnou kreativitou 

ţákŧ a pedagogŧ na ZŠ Josefa Bublíka v Bánově.      

 Úvodní strana časopisu obsahuje originální název, ročník, číslo, rok vydání a upoutávky 

pro čtenáře časopisu. Na následujících stranách nás zaujme aktuální dění aktivit na Základní 

školy v Bánově, sloupec šéfredaktora, soutěţe školního roku, kvalitní články podepsané autory a 
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jiné zajímavosti. Pozoruhodné jsou literární a výtvarné pokusy ţákŧ, zábava a poučné 

komentáře. Další zajímavostí časopisu jsou velmi zajímavé rozhovory a ankety přímo z „ulic“ 

tamější školy. Anketa je pro další začínající autory velmi dobrou a poučnou ukázkou. Anketa je 

široká, a proto je více objektivní, provedení velmi efektivní, jelikoţ jsou otázky přesně 

formulované, bez zcela otevřených anketních otázek, jsou smysluplné pro výsledné zpracování.                                                                                                                                             

Bublanina obsahuje velmi poutavé obrázky a fotografie, originální rozhovory. Stránky časopisu 

uvádějí i volnější zábavu - vtipy, které doprovází celý obsah časopisu a dostatek ţákovských 

příspěvkŧ. Pŧsobí nadmíru vyváţeně, poučně. Časopis je bohatý, pestrý a čitelný. Nesmíme 

opomenout nápaditou tiráţ s fotografiemi redakční rady časopisu Bublanina na závěrečné straně 

tohoto školního časopisu.                                                                                                     

 

 

7.3 Školní časopis GAG-BEN ZŠ Třebíč 

 - časopis, který inspiruje, pobaví, informuje. 

Časopis GAG-BEN se zrodil roku 1991 na Základní škole v Třebíči. O několik let 

později se členky redakční rady časopisu zúčastnily projektu „Média tvořivě – Tvorba školního 

časopisu.“ S ohledem na to, jaké vědomosti ţáci školy získali, tak to byl bez pochyby přínosný 

seminář pro celou redakci. Celá redakce se dozvěděla od zkušených lektorŧ, jak tvořit školní 

časopis. Vedení školy bylo pro tvorbu časopisu nakloněno, a proto na základní škole zavedlo 

povinně volitelný předmět Ţurnalistika, v němţ ţáci získávali bohaté zkušenosti s komunikací 

s neznámými lidmi, se zpracováním získaného materiálu na počítači a mnoho dalších. Ţákŧm byl 

dopřán dostatek informací o publicistických ţánrech, coţ bylo pro ţáky – budoucí redaktory 

výhodným krokem pro následující tvorbu školního časopisu.     

 Časopis je v dnešní době velice kvalitní, bez grafických chyb a stylistických nedostatkŧ. 

Vychází jako měsíčník, barevně. Pozitivem pro tento školní časopis a redaktory je sponzor. Díky 

sponzorování mŧţe být obálka časopisu barevná. Titulní strana, obsah, úvod je značně podrobný 

a po přečtení si kaţdý čtenář z časopisu vybere to, co ho zaujme. Nová šéfredaktorka se zmiňuje 

v úvodu o odchodu bývalé šéfredaktorky na střední školu, také úvodní slovo patří řediteli školy, 

coţ zvyšuje prestiţ základní školy.           
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V časopise GAG-BEN jsou zahrnuty informace ze ţivota školy a města Třebíč, informace 

týkající se kultury, ţivota kolem nás, přírody, sportu, hobby, zábavy. Školní časopis GAG-BEN 

má hodnotnou jazykovou a typografickou úpravu, coţ souvisí se spoluprácí s vedením základní 

školy.  

Články jsou uspořádány do sloupcŧ, jsou psány jedním druhem písmem, proto na čtenáře pŧsobí 

velmi úhledně, ne rušivě.  Poutavé jsou pro čtenáře články z rubriky Kultura, z čehoţ lze usoudit, 

ţe ţáci Základní školy v Třebíči mají dostatek kulturního vyţití ve všech oblastech. Ţáci se 

věnují hudbě, tanci, moderování, navštěvují kina. Po shlédnutí představení se věnují například 

recenzím. 

Ukázka z časopisu GAG-BEN:   

Protektor 

Film se odehrává v letech 1938 – 1942 a začíná záběrem na hereckou scénu ţidovské herečky 

Hany. Její kariéra je teprve v plenkách, ale všichni tuší, ţe z ní bude uznávaná herecká hvězda. 

Mezitím ji láká její ţidovský spoluherec, aby spolu odjeli do zahraničí, kde si mŧţe nově 

vybudovat dlouholetou kariéru. Ona odmítne a odchází se slovy: ,,Emila neopustím, všechno to, 

co se říká, je blbost.“  

Naše názory: 

Film sám o sobě byl skvěle natočený. Hudba byla z dnešní doby, ale zcela zapadala do tehdejší 

doby. Herecké výkony byly úctyhodně zahrané. Dávaly pocit, ţe herci dobu zaţili. 

Film se nám velice líbil, jak jeho děj, tak jeho herecké obsazení. Film byl velmi dobře 

zpracován. Díky skvělému výkonu hercŧ jsme se všichni vţili do těţké doby 2. světové války. 

Film na nás velmi zapŧsobil, a také nám přiblíţil, jak se asi cítili Ţidé v tomto krutém reţimu. 

Hudba byla velmi výstiţná. Nahrála ji skupina MIDI LIDI, která dodávala filmu atmosféru.       

Po zhlédnutí filmu jsme se všichni shodli, ţe bychom v této době rozhodně ţít nechtěli. 

Doufáme, ţe uţ nikdy v českých budoucích letech taková doba nenastane. 

Autor: ţáci IX. C                           

(úryvek z pokusu o recenzi)            

Pokus o recenzi ţákŧ z deváté třídy pŧsobí zdařile, nejprve se věnovali stručnému obsahu 

filmu, poté navázali samotnou recenzí, vyslovili své názory a celkové hodnocení k filmu 

Protektor. Velkým přínosem v časopise GAG-BEN jsou i zprostředkované rozhovory se 
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známými lidmi jako s kreslířem Štěpánem Marešem.                         

Jak je vidět z časopisu, tak ţáci dané školy realizují poznávací zájezdy po celé Evropě, o kterých 

poutavě píší ve svých článcích. V rámci celkového zhodnocení časopisu GAG-BEN  hodnotíme 

časopis jako nadmíru kvalitní školní časopis z dŧvodu vyuţití při výuce českého jazyka, jako 

kvalitní náplň či prostředek. Vzhledem k přístupu a zkušenostem redakční rady je školní časopis 

pro čtenáře hodnotným zdrojem k získávání informací o dění základní školy a jejich ţákŧ. Školní 

časopis neopomíná základní doménu, coţ jsou autorské příběhy, reportáţe o škole, ţácích zdejší 

základní školy.                                                                                                                      

 

7.4 Časopis PUZZLE ZŠ Třešť 

- Školní časopis pro II. stupeň ZŠ 

 

Školní časopis Puzzle vydávají ţáci ZŠ v Třešti ve spolupráci s paní učitelkou. Časopis je 

vydáván měsíčně, barevně.                      

Z našeho hlediska se jeví jako graficky i obsahově zvládnutý. Školní časopis po formální stránce 

obsahuje úvodní stranu s názvem, úvod, tiráţ. Vnitřní uspořádání a celkové sestavení časopisu je 

přehledné a logické vzhledem k uspořádání připravených příspěvkŧ.                         

Úvod popisuje vše, co časopis po formální stránce obsahuje. Časopis se skládá z článkŧ 

podepsaných autory – ţáky školy, ze zajímavých rozhovorŧ, hodnocení ţákovských prací, 

zajímavostí ze světa, školy, články jinýma očima, jako jsou například rozhovory učitelŧ základní 

školy. Dále časopis obsahuje tipy na výlety, zábavu – anekdoty, kulturu a historii. V neposlední 

řadě v časopisu Puzzle jsou poučné příspěvky – články, se zajímavým a originálním názvem 

například „Sebepoškozování – nová móda, nebo závaţný problém?“, nebo také výchovně 

vzdělávací článek zaměřený na šikanu.                                                                                                  

Příspěvky v časopise s aktuální tematikou jako je zdraví a bezpečí ţákŧ poukazují na dnešní 

ţivot mladých lidí. Domníváme se, ţe redakční rada si těmito články a příspěvky dostatečně 

získává další čtenáře z řad vrstevníkŧ.                         

Další předností časopisu jsou ankety ţákŧ a reálné rozhovory, například stálá rubrika „Profil 

sportovce“, ve které pokaţdé odpovídají na předem připravené otázky známí sportovci třebíčské 

základní školy. 
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Ukázka: Část rozhovoru se ţákem sedmé třídy na téma Profil sportovce 

Jakým sportům se věnuješ? 

Hodně sportŧ mě baví, ale závodně se věnuji 

jen volejbalu, basketbalu a fotbalu. (Ještě taky 

rybaření jestli se to tak dá brát…) 

Jak ses k němu dostal? 

Třeba na tělocviku mě to začalo bavit, a proto to dál provozuji. 

Máš nějaké úspěchy? 

Nejstarší je Hra o postup do vyšší soutěţe v přípravce (fotbal). 

Minulý rok jsem doběhl první v Přespolním běhu v Jihlavě (okres). 

A nejčerstvější je druhé místo v běhu v Novém Městě na Moravě. Jinak se docela dobře umísťuji 

na školních olympiádách. 

Celoţivotní přání?                    

Nevím, co by si měl kluk mého věku přát, snad být super hrdina…(smích). Chtěl bych se 

věnovat nějakému sportu bez zranění a být v něm dobrý…. 

 

Ukázkový rozhovor poukazuje na jasné a k dané tematice vhodně formulované otázky. 

Vzhledem k věku tázaného sportovce je rozhovor dobrou ukázkou pro zpracování kvalitních 

ţákovských rozhovorŧ.         

 Celkový dojem obsahu pro čtenáře časopisu Puzzle je výchovný a disponuje z velké části 

osobitými a neobvyklými rubrikami. Jediná slabina a vada, která se v časopise vyskytla je 

chybějící část, a to zábavná rubrika, která má mladé čtenáře pobavit – kvízy, anekdoty, soutěţe o 

zajímavé a hodnotné ceny a jiné. 
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8 SROVNÁNÍ ANALYZOVANÝCH ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ ZŠ 

 

Školní časopisy GAG-BEN, PUZZLE, BUBLANINA a časopis základní školy v Brodku 

u Konice (bez názvu) jsou svým obsahem odlišné, rŧznorodé. Kaţdý jednotlivý časopis se něčím 

liší a něco jiného upřednostňuje. Vše při tvoření školních časopisŧ záleţí na úrovni, zájmu 

redakční rady a učitelŧ, na technickém vybavení základních škol.    

 Při sledovaném srovnání vybraných školních časopisŧ z hlediska grafického zpracování 

si nejlépe vedl časopis GAG-BEN poté časopis PUZZLE. Redakční rada obou zmíněných 

časopisŧ pracuje s výpočetní technikou, která je na dobré úrovni. Tento výsledek není 

překvapivý, jelikoţ časopis GAG-BEN má svého sponzora. Některé stránky školního časopisu 

BUBLANINA jsou také graficky dobře zpracované. Ve sledování kreativity a originality 

časopisŧ kladně hodnotíme časopis PUZZLE, GAG-BEN, BUBLANINA. Na první pohled mají 

opravdu zajímavou obálku, pŧsobivé rubriky z vnitřního prostředí školy. Také bychom vyzdvihli 

časopis PUZZLE pro jeho originalitu, jelikoţ obsahuje i příspěvky s aktuální tematikou, týkající 

se problémového ţivota mládeţe. Právě takové rubriky jsou hodnotou školního časopisu. 

Časopis GAG-BEN a BUBLANINA patří na první místa analyzovaných časopisŧ za kreativitu a 

originalitu. Časopis PUZZLE a GAG-BEN mají dobrou úroveň jazyka a pravopisu. K těmto 

školním časopisŧm neodmyslitelně patří i vyšší hodnocení týkající se informačního dosahu, 

naopak časopis BUBLANINA informuje čtenáře pouze o ţivotě a zábavě školy a pŧsobí jako 

celek uzavřeně. Ostatní zmiňované školní časopisy jsou čtenářŧm více otevřené a obsahují větší 

mnoţství rubrik i ze ţivota kolem. Na rozdíl od nich, školní časopis ţákŧ základní školy Brodek 

u Konice je slabý po stránce zajímavosti a informovanosti.      

 Typografická úprava školních časopisŧ GAG-BEN, PUZZLE a BUBLANINA je 

propracovanější ve srovnání se školním časopisem ţákŧ z Brodku u Konice.  

 Z analyzovaných časopisŧ kladně hodnotíme úroveň fotografií a obrázkŧ, které pŧsobí na 

mladého čtenáře velice poutavě a v dŧsledku poutavosti časopis získá širší okruh svých čtenářŧ. 

Z této oblasti se umístil na nejvyšší pozici časopis GAG-BEN a BUBLANINA. 
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V následující tabulce je přehlednější srovnání analyzovaných časopisŧ, které jsou hodnoceny 

podle našich vlastních názorŧ známkami 1 – výborná úroveň, 2 – chvalitebná úroveň, 3 – dobrá 

úroveň, 4 – dostatečná úroveň. 

 

 

Časopis Grafické 

zpracování 

Originalita, 

kreativita 

Pravopisná 

a jazyková 

úroveň 

Informační 

obsah 

Úroveň 

fotografií 

a obrázkŧ 

Časopis    ZŠ 

Brodek u Konice 

3 3 3 4 2 

BUBLANINA 

ZŠ Bánov 

1 1 2 2 1 

GAG-BEN  

ZŠ Třebíč 

 

1 2 1 1 1 

PUZZLE 

ZŠ Třešť 

2 1 1 1 2 

 

Podle našeho názoru nejvíce upoutá čtenáře časopis GAG-BEN a PUZZLE, poté školní 

časopis BUBLANINA a na posledním místě by obstál ve všech hodnocených bodech školní 

časopis ţákŧ Základní školy v Brodku u Konice. 
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9 VYUŢITÍ ŠKOLNÍHO ČASOPISU V HODNINÁCH ČESKÉHO                 

JAZYKA A LITERATURY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Vyuţití školního časopisu je nejčastější v hodinách českého jazyka, kde učitelé mají 

mnoho moţností, jak ve výuce s časopisem, jako informačním materiálem školy, pracovat. 

Český jazyk je natolik rozmanitý, ţe časopis lze uplatnit ve všech oblastech – v literární, kde se 

ţáci učí například vyprávět obsah pohádek, knih, nebo popisovat určitý děj, gramatické 

(mluvnické), kde ţáci mohou procvičovat pravopis, rozvíjet svoji slovní zásobu a především 

v oblasti slohové, kde je vyuţití nad míru pestré.        

 Vyuţití časopisu mohou učitelé prosadit i v dalších hodinách, závisí vše na vazbě 

vyučovacích hodin při tvorbě, na samotné kooperativní činnosti ţákŧ, kteří se chtějí takových 

projektŧ účastnit. Pokud je reálná kvalitní spolupráce z řad vrstevníkŧ a učitelŧ základních škol 

je to smysluplnější a dŧmyslnější činnost, neţ samostatné slohové práce a jiné povinné činnosti 

při výuce, které nejsou mnohdy pro ţáka zajímavé. Takový projekt tvorby ţákŧ ZŠ je 

přirozeným krokem nebo postupem při plnění kompetencí v dnešním ŠVP, který je součástí 

moderního vzdělávání. Při zaměření naplnění kompetencí v českém jazyce nesmíme opomenout 

i další tvŧrčí metody pedagoga, které mŧţe uplatnit při tvorbě školního časopisu, vše záleţí na 

kreativitě samotného učitele a vědomostech a znalostech kolektivu tříd.     

  

Konkrétní vyuţití časopisu ve slohu                                                                                                                                                                 

Příklady: 

● Motivační hra s obrázky  

Ţáci ze starších čísel svého školního časopisu vystřihnout rŧzné obrázky a fotografie. Učitel 

kaţdému ţákovi rozdá stejný počet obrázkŧ, které bude mít za úkol popsat. Poté ţáci odevzdají 

obrázky učiteli, který je předloţí na viditelné místo. Postupně kaţdý ţák říká svoje popisy, 

ostatní se snaţí poznat, o kterých obrázek se jedná. Ten ţák, který podle popisu uhádne co 

největší počet obrázkŧ, vítězí.                                                                                                     

Ţáci se učí tvořit slohový útvar popisný, rozvíjí si slovní zásobu a zdokonalují své komunikační 

dovednosti. 
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●  Hra na ţurnalistu                                                                                                                                                                

Ţáci dostanou od učitele za úkol vymyslet a následně napsat na papírky otázky, na které by se 

chtěli zeptat významné osobnosti. Učitel ţákovské náměty na otázky vybere a ţáci si losují 

moţné otázky, na které se snaţí co nejbystřeji odpovědět. Vítězí ten, jehoţ odpověď bude 

nejoriginálnější a vhodná k dané otázce. 

Ţáci se učí jazykové pohotovosti, rozvíjí slovní zásobu a zlepšují svŧj mluvený projev.  

● Poznávaní publicistických útvarů – KRITIKA a RECENZE 

Ţáci si podle svého vlastního uváţení vyberou ze školního časopisu článek, který je na první 

pohled zaujme. Ţáci mají za úkol článek zhodnotit ( co je obsahem, o jaký článek se jedná, jaké 

jazykové prostředky autor uţívá, co je dobré, špatné). Učitel dá ţákŧm určitý čas na přečtení a 

připravení si recenze. Po uplynutí limitu ţáci hodnotí článek před celou třídou bez pouţití 

vlastních poznámek.
31

 

 Vyuţití časopisu v mluvnici 

Příklady: 

● Procvičování větných členů 

Učitelka zvolí jeden článek z časopisu, ve kterém se ţáci budou snaţit najít co nejvíce podmětŧ, 

přísudku, předmětŧ,  přívlastkŧ a jiných větných členŧ. 

MISS POUPĚ 

Ve středu 30. března 2010 proběhla po devíti letech opět volba nejkrásnější dívky bánovské 

školy ve věku od 6 do 9 let. K nápadu došlo před lety ve třídě páté, kde jsem učila. Byl to 

spontánní nápad, kterého se chopily děti a samy soutěţ pro mladší spoluţáky připravily. 

Darovaly dětem své korunky a domluvily kytku u paní Kočicové, dokonce jsme vařili pro 

vítězky pudingové dorty dopoledne v kuchyňce…                 

(ukázka článku z analyzovaného časopisu BUBLANINA) 

 

 

                                                            
31 Dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/274/K-VYUCE-PUBLICISTICKEHO-STYLU.html/ (pozměněno 
autorkou práce) 
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●Věty vedlejší 

Ţáci si zvolí článek, ve kterém hledají souvětí, následně určují vedlejší věty.       

Pepíček loudí: „ Maminko, mŧţu jít na dvorek poslouchat, jak tatínek vyměňuje pneumatiku?“ 

(ukázka z časopisu BUBLANINA)                                                                                                   

 

Vyuţití časopisu v literatuře  

Příklady: 

● Učitel vybere z časopisu zajímavé nadpisy článkŧ a ţáci mají za úkol, napsat co nejlepší příběh 

na vybrané nadpisy. 

Noc s Andersenem/v ulicích Bánova/ den na ruby/ král odchází 

(nadpisy článkŧ z časopisu BUBLANINA) 

● Učitel podle svého uváţení vybere z časopisu článek a ţáci mají za úkol, říci pěti věty o čem 

článek (příběh) pojednává. 

 

Díky školnímu časopisu mohou ţáci procvičovat vše, co obsahují osnovy dané školy, 

které právě probírají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 38 - 

 

III. ZÁVĚR 

Bakalářská práce nazvaná Školní časopis a školní vzdělávací program se zaměřením na 

analýzu vybraných školních časopisŧ se zabývá projektem „Školní časopis“ a dokumentŧ, 

z nichţ samotný projekt vychází. Práci jsem rozdělila na dvě části a to na část teoretickou a 

praktickou. Cílem teoretické části bylo seznámení se základními poznatky nových kurikulárních 

dokumentŧ – rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a školní vzdělávací program 

pro základní vzdělání se zaměřením na školní časopis. Blíţe jsem charakterizovala vzdělávací 

oblast Jazyk a jazyková komunikace a prŧřezové téma Mediální výchova, jelikoţ jsou tyto bloky 

úzce spjaty se školním časopisem. Dále jsem přiblíţila obecné teoretické poznatky o školním 

časopise.  

V druhé části, teoretické, jsem se zaměřila na analýzu školního vzdělávacího programu 

základní školy v Brodku u Konice, ze kterého vychází tvorba školního časopisu, které jsem 

analyzovala společně s dalšími časopisy základních škol z hlediska jejich poutavého obsahu, 

dostatečného formálního zpracování a celkového dojmu pro čtenáře. Součástí práce je celkové 

srovnání analyzovaných školních časopisŧ a ukázka praktických příkladŧ, jak lze školní časopis 

uplatnit v hodinách českého jazyka a literatury. Podle mého názoru by měla být tvorba školního 

časopisu nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Jsem přesvědčena, ţe hodnotou a 

výsledkem školního časopisu je dobrá spolupráce ţákŧ se spoluprací pedagogŧ a zároveň i dobrá 

příleţitost pro prolínání plnění klíčových kompetencí školního vzdělávacího programu. Díky této 

práci jsem se seznámila s dokumenty, které jsou závazné pro dnešní vzdělávání, také pro mě 

velkým přínosem byla analýza jednotlivých časopisŧ, ve kterých jsem alespoň v malé míře 

poznala tvorbu samotných ţákŧ.  

 Svoji práci bych ukončila mottem: „Školní časopis – přirozený krok či metoda v dnešním 

školním programu jako součást moderního vzdělávání“.   
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Příloha č. 1 

Systém kurikulárních dokumentů
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
32  Dostupné na: http://www.scio.cz/skoly/rvp/odstavec.asp?odstavecID=1060. 
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Příloha č. 2 

Klíčové kompetence
33

 

KOMPETENCE K UČENÍ  

Na konci základního vzdělávání ţák:  

- vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné zpŧsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a 

řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení  

- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně vyuţívá v procesu učení, tvŧrčích činnostech a praktickém ţivotě  

- operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 

širších celkŧ poznatky z rŧzných vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 

pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy  

- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti  

- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky 

či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým zpŧsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 

zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich  

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŦ  

Na konci základního vzdělávání ţák:  

- vnímá nejrŧznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje zpŧsob řešení problémŧ a 

vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

- vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování rŧzných variant řešení, nenechá se odradit 

případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

- samostatně řeší problémy; volí vhodné zpŧsoby řešení; uţívá při řešení problémŧ logické, 

matematické a empirické postupy  

                                                            
33Tupý, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2007 s.14 – 17. 
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- ověřuje prakticky správnost řešení problémŧ a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémŧ  

- kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za 

svá rozhodnutí a výsledky svých činŧ zhodnotí  

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

Na konci základního vzdělávání ţák:  

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle 

a kultivovaně v písemném i ústním projevu  

- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svŧj názor a vhodně argumentuje  

- rozumí rŧzným typŧm textŧ a záznamŧ, obrazových materiálŧ, běţně uţívaných gest, zvukŧ a 

jiných informačních a komunikačních prostředkŧ, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je 

vyuţívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění  

- vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 

s okolním světem  

- vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahŧ potřebných k plnohodnotnému 

souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi  

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

Na konci základního vzdělávání ţák:  

- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v 

týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 

společné práce  

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s 

druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahŧ, v případě potřeby poskytne 

pomoc nebo o ni poţádá  

- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 

druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje rŧzná hlediska a 

čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  
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- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedŧvěru a samostatný 

rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÁ  

Na konci základního vzdělávání ţák:  

- respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti 

fyzickému i psychickému násilí  

- chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých 

práv a povinností ve škole i mimo školu  

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých moţností účinnou pomoc a 

chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka  

- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj 

k uměleckým dílŧm, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 

sportovních aktivit  

- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje poţadavky na 

kvalitní ţivotní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udrţitelného 

rozvoje společnosti 

KOMPETENCE PRACOVNÍ  

Na konci základního vzdělávání ţák:  

- pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky  

- přistupuje k výsledkŧm pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 

společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 

ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot  

- vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podloţená rozhodnutí o dalším vzdělávání a 

profesním zaměření  

- orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 

realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení 
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Příloha č. 3 

Školní časopis Základní školy Brodek u Konice
34

 

                                                            
34 Dostupné na: http://www.zsbrodekukonice.cz/dokumenty/casopis.pdf 
 
 

http://www.zsbrodekukonice.cz/dokumenty/casopis.pdf
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Příloha č. 4 

 Školní časopis GAG-BEN ZŠ Třebíč
35 

                                                            
35 Dostupné na: http://www.zsbenesova.cz/gagben/storage/1292882627_sb_gagben_11_2010.pdf 
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Příloha č. 5 

Školní časopis BUBLANINA ZŠ Bánov
36

 

 

 

 

                                                            
36 Dostupné na: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/wp-content/files/bublanina_2009_duben_zs_banov.pdf 
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Příloha č. 6 

Školní časopis PUZZLE ZŠ Třešť
37

 

 

 

 

                                                            
37 Dostupné na: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/wp-content/files/puzzle_2009_rijen_zs_trest.pdf 
 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/wp-content/files/puzzle_2009_rijen_zs_trest.pdf
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