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2. Charakteristika školy 

 Úplnost a velikost školy: 
     Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (d íve zvláštní škola) je úplnou školou s 
1. až 9. postupným ro níkem. Ve škole, jejíž cílová kapacita je 167 žák ,  se vzd lávají žáci 
se speciálními vzd lávacími pot ebami v základní škole a také v základní škole speciální. Ve 

ídách základní školy se vzd lává 6 - 14 žák , ve t ídách základní školy speciální se vzd lává 
4 - 6 žák . 
     Sou ástí školy je školní družina, která se nachází v centrální budov  školy a odlou ená 
pracovišt : 

o v Boru, kde se vzd lávají žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami ve dvou t ídách 
1. stupn  základní školy, 

o v Milí ích, kde se vzd lávají žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami ve dvou 
ídách  základní školy speciální a v jedné t íd  Kurzu pro získání základ  vzd lání 

poskytovaného ZŠ speciální, 

http://www.skolatachov.cz/


o v Tachov  v ulici Rokycanova, kde je umíst no jedno odd lení internátu školy pro 
dojížd jící žáky ze vzdálených obcí, s kapacitou 12 žák . 

     Stavba budovy centrální školy v Tachov  byla zahájena 10. listopadu 1982 a slavnostní 
zahájení provozu školy, pro žáky d íve zvláštní školy, se uskute nilo 17. b ezna 1986.     
     Historie vzd lávání žák  se speciálními vzd lávacími pot ebami však za íná již 1. zá í 
1949, kdy byla v Tachov  z ízena škola pro mládež vyžadující zvláštní pé i.  
     Budova školy je dostupná pro žáky žijící v Tachov , ale také pro dojížd jící. Nachází se  v 
blízkosti sportovní zóny m sta Tachova. Sportovišt  (m stský stadion, zimní stadion, 
plavecký bazén, sportovní hala, p írodní sportovní areál) jsou žáky školy využívána k výuce 

lesné výchovy, protože škola nemá vlastní t locvi nu. 
 

 Vybavení školy: 
     V budov  centrální školy se nachází 15 t íd. Jedna t ída je ur ena pro školní družinu, jedna 

ída pro výuku t lesné výchovy a jedna t ída je vy len na jako odborná u ebna šití. V 
ostatních t ídách probíhá výuka jednotlivých ro ník . 
     Škola nemá vlastní t locvi nu. Z tohoto d vodu je každý školní rok, s ohledem na po et 
vzd lávajících se žák  ve škole, vy len na t ída pro výuku t lesné výchovy. V této u ebn  
probíhá pouze hodinová výuka t lesné výchovy (relaxa ní a klidová cvi ení) a to p evážn  v 
zimním, jarním období a také za nep íznivého po así. Dvouhodinová výuka t lesné výchovy 
probíhá ve sportovní hale a na dalších sportovištích.   
     V p ízemí budovy školy se nacházejí šatny pro žáky a pedagogické pracovníky školy, 
odborné u ebny: školní dílny, cvi ná kuchy ka. 
     Ve druhém pat e se nacházejí t ídy, po íta ová u ebna, t ída s audiovizuální technikou. 
     Ve t etím pat e se nacházejí t ídy, u ebna hudební výchovy, knihovna a u ebna šití. 
     V jednotlivých patrech budovy školy jsou umíst né kabinety, které jsou ur ené pro 

ípravnou práci pedagogických pracovník  a uložení pom cek. Školní pom cky jsou 
postupn  dokupovány a obm ovány.  
     Sou ástí školy je školní zahrada s vybudovanými pozemky pro výuku pracovního 
vyu ování žák  školy. 
     Prostory školy jsou prosv tlené, isté, klidné a estetické. T ídy a u ebny jsou postupn  
vybavovány novým nábytkem. T ídy 1. stupn  jsou vybavené relaxa ním a hracím koutkem. 
Všechny t ídy jsou orientovány na jih. Škola má dobré hygienické zázemí. 
     Na vzhledu a utvá ení charakteru školy se podílejí pedagogi tí pracovníci školy spolu se 
žáky. V jednotlivých patrech školy jsou prezentovány výtvarné práce žák , výrobky, které 
žáci zhotovili v pr hu pracovního vyu ování. 
     Naším zám rem do budoucna je postupn  modernizovat prostory a vybavení školy, také 
okolí školy.  
     Ve volném a nevyužívaném suterénu budovy školy chceme vybudovat moderní dílny, 
relaxa ní t locvi nu. Také se zam íme na školní zahradu, kde je naším zám rem vytvo it 
"venkovní" u ebnu environmentální výchovy. 
     Škola má bezbariérový p ístup pouze do p ízemí budovy školy, do jednotlivých pater 
nebyl vybudován. Pokud se ve škole vzd lává žák imobilní, škola spolupracuje s centrem pro 
zdravotn  postižené Plze ského kraje, pracovišt  Tachov a zajiš uje asisten ní službu pro 
imobilního žáka. 
     V p ípad  zájmu zákonných zástupc  m že žák navšt vovat školní družinu, jídelnu. Škola 
zajiš uje stravování žák  v jídeln  D tského domova v Tachov , která sousedí se školou. 
 

 Charakteristika žák : 
     Ve škole se vzd lávají žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami - žáci se zdravotním 
postižením: lehké, st edn  t žké, t žké a hluboké mentální postižení + kombinace dalšího 



zdravotního  postižení, také žáci se zdravotním postižením, kte í jsou zárove  sociáln  a 
zdravotn  znevýhodn ní a to v základní škole (d íve zvláštní škola) a v základní škole 
speciální (d íve pomocná škola).  
     Žáci jsou do školy p ijímáni na základ  doporu ení školského poradenského za ízení 
(pedagogicko-psychologická poradna, speciáln  pedagogické centrum), žádosti zákonných 
zástupc  a doporu ení odborného léka e.  
      

 Charakteristika pedagogického sboru: 
     Pedagogický sbor má v pr ru 25 len , p evažují v n m ženy. Jako celek je aktivní, 
iniciativní a komunikativní. 
     Pedagogi tí pracovníci jsou za azeni do funkcí: 

o itel, 
o ídní u itel, 
o asistent pedagoga, 
o asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodn ním, 
o vychovatel, 
o výchovný poradce, 
o metodik prevence sociáln  patologických jev , 
o koordinátor ICT, 
o koordinátor environmentální výchovy. 

     Základní vzd lávání žák  se speciálními vzd lávacími pot ebami vyžaduje odbornou 
ipravenost všech pedagogických pracovník  školy. Z tohoto d vodu se pedagogi tí 

pracovníci zú ast ují seminá , kurz  organizovaných v rámci dalšího vzd lávání 
pedagogických pracovník  a dopl ují si kvalifika ní p edpoklady pro výkon funkce 
pedagogického pracovníka. Ve škole je zam stnáno 52% pedagogických pracovník  s plnou 
kvalifikací. 
     Pro kvalitní práci pedagogického pracovníka je d ležité také prost edí a podmínky, za 
kterých vykonává svou pedagogickou innost. Pedagogi tí pracovníci mají své kabinety, 
volný p ístup do po íta ové u ebny, ke své p ípravné práci používají tiskárnu, kopírku. 
     Zám rem školy je stále zlepšovat podmínky pro vykonávání pedagogické innosti. 
Dopl ovat a modernizovat materiální vybavení školy, tak aby každý pedagogický pracovník 

l ve svém kabinetu vytvo ené zázemí pro svou innost. 
 

 Dlouhodobé projekty: 
     Žáci školy jsou v pr hu školního roku zapojováni do projekt , které pro n  p ipravují 
pedagogi tí pracovníci školy. Projekty jsou tématicky zam ené a jsou jednodenní nebo se 
prolínají celým školním týdnem. Dlouhodobé projekty škola nerealizovala, do budoucnosti 

edpokládáme realizaci dlouhodobých projekt . Do projekt  s mezinárodní ú astí škola není 
zapojena. 
     Žáci jsou zapojováni do "malování na chodníku", "zpívání na schodech", váno ních a 
velikono ních dílen, literární p ehlídky, do sportovních aktivit, do projekt  s ekologickou 
tématikou a tématikou zam enou na sociáln  patologické jevy.    
     Naším zám rem je po ádat také kulturn  vzd lávací nebo sportovní pobyty v eské 
republice, se zam ením na rozvíjení klí ových kompetencí u žák . 
     Škola úzce spolupracuje se záchrannou stanicí pro hendikepovaná zví ata ve Studánce.  
     Projekty a výsledky žák  v sout žích jsou prezentovány v místním tisku, v místní kabelové 
televizi, na webových stránkách školy. 
 
 
 



 Spolupráce se zákonnými zástupci, ostatními institucemi: 
     Spolupráce se zákonnými zástupci se neustále rozvíjí. Zákonní zástupci jsou zdrženliví ve 
spolupráci se školou, p estože mohou své d ti ve škole navštívit kdykoliv po vzájemné 
domluv  s pedagogickým pracovníkem, v dob  t ídních sch zek, v dob  po ádání "Dne 
otev ených dve í", projektových dn , p i organizaci kulturních a sportovních inností pro 
žáky školy. 
     Zákonní zástupci jsou o innosti školy informováni prost ednictvím webových stránek 
školy, prost ednictvím informativní tabule umíst né ve vestibulu školy. Informace jsou jim 
také p edávány prost ednictvím telefonických konzultací. 
     Ve škole pracuje t lenná školská rada. Zákonní zástupci volí ve volbách do školské rady 
svého jednoho zástupce, který se ú astní zasedání a jednání školské rady. Na t chto 
zasedáních je zástupce z ad zákonných zástupc  informován o innosti školy. 
     Škola úzce spolupracuje se školským poradenským za ízením (pedagogicko-psychologická 
poradna, speciáln  pedagogické centrum), s pracovníky m stských ú ad  - Odboru sociálních 

cí a zdravotnictví, s léka i, s pracovníky St ediska výchovné pé e v Domažlicích, s 
pracovníky Proba ní a media ní služby v Tachov  a dalšími místními a regionálními 
institucemi, které svou inností navazují na výchovn  vzd lávací innost školy pro žáky se 
speciálními vzd lávacími pot ebami. 
 
 
3. Charakteristika ŠVP 

 Zam ení školy: 
     Hlavním úkolem naší školy je: 

o vytvá ení podmínek pro úsp šné vzd lávání a uspokojování speciálních vzd lávacích 
pot eb žák  školy, 

o propojení vzd lávání se skute ným životem a p íprava žák  na vstup do b žného 
života po ukon ení povinné školní docházky, 

o motivace žák  k celoživotnímu vzd lávání,  
o chránit žáky p ed násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy, 
o poskytování poradenské innosti zákonným zástupc m, ale také široké ve ejnosti, 
o být školou otev enou, partnerskou a komunikativní. 

 
     Škola klade d raz na oblasti výchovy a vzd lávání, které ji odlišují od b žných typ  
základních škol a tím dochází k profilaci školy: 

o škola poskytuje vzd lávání žák m se zdravotním postižením: lehké, st edn  t žké, 
žké a hluboké mentální postižení + kombinace dalšího zdravotního postižení, žák m 

se zdravotním postižením, kte í jsou zárove  sociáln  a zdravotn  znevýhodn ní, 
o škola poskytuje žák m logopedickou pé i, 
o ve škole je podn tné a vst ícné prost edí, které je utvá eno všemi zam stnanci školy, 
o do pedagogického procesu jsou aktivn  zapojováni asistenti pedagoga, asistent 

pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodn ním, 
o škola se zam uje na individuální p ístup k žák m, na innostní u ení se zam ením 

na praxi, na zavád ní efektivních metod výuky, na projektové vyu ování, 
o výchovn  vzd lávací proces je zam en na za azování inností motivujících žáky k 

týmové práci, k vzájemné pomoci, vzájemnému respektu, toleranci a sounáležitosti, k 
rozvíjení vnit ního potencionálu každého žáka, na celoživotního u ení, volbu povolání 
na sociální integraci žák , na samostatné myšlení a odpov dné rozhodování, vedeme 
žáky k souladu s obecn  uznávanými životními a mravními hodnotami, 



o zapojujeme žáky do dodržování a respektování stanovených a nov  vytvo ených 
pravidel, ve škole pravidel školního ádu, vysv tlujeme žák m nebezpe nost sociáln  
patologických jev , 

o motivujeme žáky k výuce cizího jazyka - anglického jazyka, 
o v pr hu výchovn  vzd lávacího procesu využíváme komunika ní a informa ní 

technologie, podporujeme zavád ní a využívání výpo etní techniky do jednotlivých 
vyu ovacích p edm , 

o ve vyu ovacích p edm tech t lesná výchova, pracovní vyu ování, výtvarná výchova, 
hudební výchova a nov  ve výchov  ke zdraví, výchov  k ob anství seznamujeme 
žáky se zdravým životním stylem, rozvíjíme u žák  kulturní a estetický prožitek, 
seznamujeme žáky s ve ejnými v cmi místního a také globálního charakteru. 

 
     Školní vzd lávací program klade d raz na všestranný rozvoj osobnosti každého 
žáka. Naším zám rem je rozvíjení klí ových kompetencí d ležitých pro život každé 
jedince, rozvíjení silných stránek školy a posilování dobré tradice naší školy. 
 
 

 Výchovné a vzd lávací strategie: 
Klí ové kompetence          Postup utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí 

 
 
 
 

Kompetence k u ení 
 

Klademe d raz na osvojení si strategií u ení, motivování žák  pro 
další sebevzd lávání a celoživotní u ení. 
Klademe d raz na nové u ivo, na opakování již nau eného, na tení 
s porozum ním, na práci s textem a vyhledávání, t íd ní a 
propojování informací. 
Žáky zapojujeme do aktivní výuky a projekt , ve kterých 
podn cujeme jejich samostatnost, tvo ivost. 
Používáme didaktické pom cky, u ebnice, u ební texty, pracovní 
sešity. 
Zam ujeme se na individuální p ístup k žák m.  

 
 
 
 

Kompetence k ešení 
problému 

Motivujeme a povzbuzujeme žáky k zapojení se do ešení a 
hodnocení problémových úloh, k vyjad ování vlastního názoru, 
nápadu, k promýšlení a p edkládání svých ešení. 
Umož ujeme žák m hodnotit svou práci. 

i ešení problémových úloh využíváme p íklady z praktického 
života, které jsou žák m známé a srozumitelné. 
Používáme názorné didaktické pom cky, abstraktní pojmy 
konkretizujeme. 
Žáky zapojujeme do projektových inností, skupinové a samostatné 
práce.  

 
 
 
 

Kompetence 
komunikativní 

Povzbuzujeme žáky ke vhodné, všestranné, souvislé, výstižné a 
inné komunikaci se spolužáky, pedagogickými pracovníky, 

zákonnými zástupci a ostatními dosp lými ve škole, školském 
za ízení a také mimo školu. Zapojujeme žáky do diskuze. 
Usilujeme o srozumitelné vyjad ování, formulování, obhajování 
svého vlastního názoru a také o vyslechnutí názoru ostatních. 
Žáky zapojujeme do skupinové práce a tím je motivujeme ke 
spolupráci, komunikaci k danému problému. 
Zam ujeme se nejen na ústní projev žák , ale také na písemné 
vyjad ování žák .    
Ve škole poskytujeme logopedickou pé i. 



 
 
 
 

Kompetence sociální 
a personální 

Zam ujeme se na spolupráci, respektování dohodnutých a 
stanovených pravidel, na skupinovou, týmovou práci, na sebekáze  
a sebehodnocení. 
Vytvá íme žák m podmínky, aby svou innost mohli naplánovat, 
rozd lit, aby sledovali asový harmonogram inností, aby p ijímali 

zné role ve skupin . 
V pr hu projektových inností vyvozujeme sociální a personální 
kompetence na praktických aktivitách. 
Ve škole se zam ujeme na p átelskou atmosféru.  
Podporujeme spolupráci s jinými školami a školskými za ízeními. 

 
 
 
 

Kompetence 
ob anské 

Klademe d raz na porozum ní, toleranci, ohleduplnost, 
respektování pravidel, práv a pln ní povinností, na respektování 
individuálních rozdíl  každé osobnosti ve škole a mimo školu. 
Zam ujeme se na projektové innosti v oblasti environmentální 
výchovy a prevence sociáln  patologických jev  - zodpov dné 
chování v krizových situacích, zaujímání kritických postoj  k 
útlaku a násilí. 
Seznamujeme žáky s demokratickými principy naší spole nosti a 
motivujeme je k odpov dnosti za upev ování demokratických 
princip . 
Usilujeme o pochopení a smyslu právních norem. 

 
 
 
 

Kompetence 
pracovní 

Vhodným výb rem pracovních inností motivujeme žáky k 
aktivnímu zapojení do pracovních inností a projekt  v rámci školy. 
Seznamujeme žáky s dodržováním hygienických pravidel. 
Výsledky žák  z pracovních a výtvarných inností vystavujeme v 
prostorách školy a prezentujeme je zákonným zástupc m, široké 
ve ejnosti.  
Výchovn  vzd lávací proces dopl ujeme o praktické exkurze. 
Výchovná poradkyn  ve spolupráci s t ídními u iteli pomáhají 
žák m s profesní orientací. 
Zprost edkováváme žák m a zákonným zástupc m kontakt s 
pracovníky Ú adu práce v Tachov , s pracovníky st edních škol. 

 
 Zabezpe ení výuky žák  se speciálními vzd lávacími pot ebami: 

     Škola je samostatn  z ízená pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami. 
     Škola spolupracuje s institucemi a organizacemi, které ve své innosti zabezpe ují další 
návaznou pé i o tyto žáky.  
     Velice úzce spolupracuje se školskými poradenskými za ízeními: 

o pedagogicko-psychologická poradna, 
o speciáln  pedagogické centrum pro mentáln , sluchov , t lesn  postižené a autismus, 

speciáln  pedagogické centrum pro d ti se soub žným postižením více vadami. 
     Na základ  diagnostikování speciálních vzd lávacích pot eb žáka a následného doporu ení 
školským poradenským za ízením, škola vypracovává ve spolupráci se zákonným zástupcem 
žáka individuální vzd lávací plán, podle kterého je žák ve škole vzd láván. 
     Na základ  diagnostikování vady i je žák zapojen do logopedické pé e.  
     Do výchovn  vzd lávacího procesu ve škole jsou také zapojováni asistenti pedagoga, kte í 
na základ  doporu ení školského poradenského za ízení a pod vedením hlavními pedagoga 
pracují se žáky a vytvá ejí žák m podmínky pro jejich úsp šné vzd lávání a uspokojování 
jejich speciálních vzd lávacích pot eb. 



     Ve škole se vzd lávají žáci se zdravotním postižením, kte í jsou zárove  zdravotn  
znevýhodn ni. Zdravotní znevýhodn ní u žáka diagnostikuje odborný léka . Na základ  
doporu ení odborného léka e a žádosti zákonného zástupce m že být žák se zdravotním 
znevýhodn ním uvoln n z vyu ování n kterého vyu ovacího p edm tu a to áste  nebo 
úpln . Škola úzce spolupracuje se zdravotnickým za ízením a dodržuje doporu ení odborného 
léka e. 
     Ve škole se vzd lávají také žáci se zdravotním postižením, kte í jsou zárove  sociáln  
znevýhodn ní. Z tohoto d vodu je do výchovn  vzd lávacího procesu ve škole zapojen také 
asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodn ním, jehož pedagogická innost je 
uskute ována p edevším na 1. stupni základní školy. Jeho hlavním úkolem je podpora 
optimální sociáln -kulturní integrace žák  do školního prost edí, pomoc žák m adaptovat se 
na školní prost edí, na nový styl práce, pomoc p i p íprav  na vyu ování, komunikace se 
zákonnými zástupci.  
     Pedagogi tí pracovníci  také podporují nadání a talent žák . V pr hu školního roku 
za le ují do výchovn  vzd lávacího procesu projektové dni, sout že, p ehlídky, ve kterých 
žáci mohou projevit své nadání a zažít úsp ch. 
     P i výskytu sociáln  patologických jev  škola spolupracuje se st ediskem výchovné pé e, 
které poskytuje škole konzulta ní pomoc. 
     P i výuce jsou používány didaktické pom cky, u ební texty, výukové programy a 
materiály schválené a doporu ené pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami.. 
     Pedagogi tí pracovníci školy p istupují v pr hu výchovn  vzd lávacího procesu ke 
každému žákovi individuáln , respektují speciální vzd lávací pot eby osobnosti žáka, 
dodržují doporu ení školských poradenských za ízení a odborných léka .     
        
 
 
 
 
 
 
      Školní vzd lávací program Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 
1995 byl p edložen a projednán školskou radou dne 29. 8. 2007. 
      
      
      
  
 
 
 
 
 
                


