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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Motivační název: „Společně k úspěchu“ 

zpracovaný podle RVP ZV 

1.1. Předkladatel a zřizovatel: 

 

Údaje o škole: 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha – západ, příspěvková organizace, Kubrova 136, 252 16 Nučice 

Ředitelka:  Mgr. Jiřina Tafatová 

IČ:  49855255 

IZO: 00233668 

REDIZO:  600053385 

Telefon:  311 670 678 

E-mail:  info@zs-nucice.cz 

Web.:  http//www.zs-nucice.cz 

Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Jiřina Tafatová 

Zřizovatel: 

Zřizovatel školy:  Obec Nučice, Kubrova 31, 252 16 Nučice 

Starosta:  Mgr. Martin Hejl 

Telefon:  311 670 140, mobil: 602 324 503 

E-mail:  obec.nucice@volny.cz 

  

 

Příloha ŠVP byla odsouhlasena školskou radou dne: 6. 9. 2017    Platnost dokumentu od: 7. 9. 2017 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1. Velikost a úplnost školy 

 Základní škola v Nučicích, Kubrova č. p. 136, 117, 177, je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky rozdělenými na I. a II. 

stupeň. Na prvním i druhém stupni jsou třídy rozděleny podle počtu žáku buď v paralelní, nebo kmenové třídy. 

Škola sdružuje následující zařízení: základní školu - kapacita 450 dětí, školní družinu - kapacita 120 dětí, školní klub - kapacita 30 dětí a školní 

jídelnu v budově Kubrova č. p. 338 s kapacitou 380 strávníků. Dále ke škole patří Mateřská škola, Kubrova 338, Nučice s kapacitou 90 dětí. 

Škola je situována v centru obce s výbornou dostupností hromadnou integrovanou dopravou. 

2.2. Historie školy 

 Základní škola Nučice byla slavnostně otevřena 1. ledna 1904 jako trojtřídní se třemi učitelskými místy. Dále pak 3. září 1920 zde byla 

zřízena měšťanská škola a od 1. prosince 1920 byly otevřeny i dva ročníky pokračovací školy hornické. Obecná i měšťanská škola v Nučicích 

pod jednou správou ukončila svoji činnost v srpnu 1948, kdy byla znovu od měšťanské školy oddělena škola obecná pod názvem Národní škola. 

Z měšťanské školy se stala škola střední. V roce 1953 byly obě školy opět sloučeny pod názvem Osmiletá střední škola. V školním roce 1960 – 

1961se z osmileté střední školy stala základní devítiletá škola a ta se změnila v roce 1983 na školu základní. Od 1. 9. 1994 je Základní škola 

Nučice příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Obec Nučice. Od 1. 1. 2003 byla k základní škole připojena i škola 

mateřská. Od 1. ledna 2006 je zřízena šestičlenná Školská rada Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. V roce 2016 

proběhla přístavba školy, která navýšila kapacitu na 450 žáků. 

 V celé více než stoleté historii školy bylo vždy cílem zajistit kvalitní vzdělávání pro žáky velmi rozsáhlého spádového obvodu na pomezí 

okresu Praha – západ a okresu Beroun. Značná část zaměstnanců i žáků do školy dojížděla a stále dojíždí.  
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2.3. Vybavení školy 

Areál pro základní školu Základní školy a Mateřské školy Nučice se skládá z hlavní budovy s menší tělocvičnou (Kubrova 136), budovy I. 

stupně (Kubrova 117), školní družiny, školního klubu a školní jídelny. Hlavní budovu obklopuje oplocený pozemek. Škola využívá i fotbalové 

hřiště a tělocvičnu TJ SOKOL Nučice. 

Ve škole je 1 počítačová učebna, ta byla pořízena z dotace EU peníze školám, je vybavena 20 tenkými klienty a speciálními stoly, které 

umožňují výuku v kmenové třídě s počítači i bez nich. Pro potřeby učitelů a žáků jsou k dispozici výukové programy a elektronické učebnice. Ve 

všech kmenových třídách jsou napevno umístěny dataprojektory nebo interaktivní tabule. 

Žáci se vyučují v kmenových třídách, pro odborné učebny jsou některé kmenové třídy na 2. stupni ZŠ specializované pro výuku přírodopisu a 

chemie, dějepisu, českého jazyka a ICT. Škola má rozsáhlou žákovskou knihovnu.  

Zázemí pro učitele – každý pedagog má k dispozici zázemí ve sborovně nebo v kabinetech školy, které je vybaveno počítačem s připojením k 

internetu, kopírovacím zařízením. Pokud má učitel/ka zájem, může získat služební notebook.  

Provozujeme školní družinu, školní klub a odpolední volnočasové aktivity.  

Rodiče mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím internetového informačního systému, elektronické žákovské knížky. Každý 

učitel má stanovené konzultační hodiny. 

Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Učitelé dbají na hygienu a na pitný režim dětí. 

Jsou stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnost žáků i zaměstnanců. Tato opatření jsou deklarována v provozním řádu 

školy, ve školním řádu a v dalších vnitřních směrnicích. 

2.4. Charakteristika pedagogického sboru 

 Členové pedagogického sboru vytváří příjemné rodinné prostředí ve škole. Směřují k otevřené komunikaci se všemi účastníky výchovně 

vzdělávacího procesu – žáky, jejich zákonnými zástupci, širší veřejností.  

 Jádrem jejich činnosti je plánovité a systematické vytváření klíčových kompetencí žáků a k tomu využívají širokou škálu vzdělávacích 

strategií, metod a organizačních forem. K rozvoji komunikačních dovedností, týmové spolupráci pedagogického sboru směřuje další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 Na škole působí školní poradenské pracoviště. Výchovná poradkyně a metodik prevence spolupracují s ostatními pedagogickými 

pracovníky a zajišťují bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. 
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2.5. Projekty školy 

 Škola zařazuje do výuky projektové kooperativní vyučování ve spojení s frontální metodou. Pravidelné projekty, které škola připravuje 

v průběhu školního roku, jsou: Světový den dětí, Evropský den jazyků, Den Země a dále pak projekty věnované zdravému životnímu stylu, 

environmentální výchově, čtenářské gramotnosti, prevenci. Projekty probíhají metodou „tutoringu", kdy jeden žák učí druhé, metodou 

brainstormingu. Zařazujeme také prvky „daltonského" vyučování, založené na principech zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráce. 

2.6. Školní parlament 

 Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy. 

Navrhují a sami organizují své vlastní projekty. 

2.7. Spolupráce se zákonnými zástupci 

 Zákonní zástupci jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně. Pravidelně probíhají třídní schůzky, zákonní zástupci mají 

možnost osobní konzultace s jednotlivými učiteli. Osvědčilo se nám setkání rodič, žák a učitel. 

 Dalším důležitým nástrojem pro komunikaci je pro nás školní webová stránka. Zde mohou zákonní zástupci získat aktuální informace o 

dění ve škole, seznámit se s termíny pořádání školních akcí, s plným zněním některých důležitých dokumentů, omluvit svého potomka. 

 Elektronická žákovská knížka informuje rodiče o prospěchu a chování dětí, o probraném učivu, projektech, samostatných prací žáků.  

2.8. Školská rada 

 Od roku 2006 pracuje ve škole školská rada, která má 6 členů v zastoupení zástupců zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců žáků 

školy. 

2.9. Klima školy, charakteristika žáků 

Klima školy je rodinné, mezi žáky a učiteli vládnou partnerské vztahy. Žáci se podílejí na výzdobě školy a prostřednictvím školního parlamentu 

také na jejím chodu. K pohodovému klimatu výrazně přispívají třídnické – komunikační hodiny a různé školní akce (tradiční akce školy, školy 

v přírodě na 1. stupni a vícedenní výlety na 2. stupni). Škola má nabídku kroužků, které podporují aktivní trávení volného času žáků. Ve škole 

integrujeme žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Většina žáků má bydliště v Nučicích, část dětí dojíždí z okolních vesnic. 


