
Ukázky ze zpracovaných ŠVP – úplnost a velikost školy 
 
Ukázka č. 1 
 
Základní škola Vyskytná nad Jihlavou sídlí v budově z roku 1936, která byla původně 
plánovaná pro plně organizovanou školu. Nachází se v okrajové části obce, vzdálené 7 
km od Jihlavy. V současné době škola funguje jako málotřídní – dvoutřídka pro žáky 1. 
stupně. Spojení ročníků je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících. Škola je 
integrovaná s mateřskou školou. 
 
Maximální kapacita školy je 40 žáků. Skutečný stav se pohybuje od 22 do 30 dětí, 
s průměrem 11 až 15 žáků na třídu. Do školy dojíždějí děti z Rantířova, Jiřína, Hlávkova, 
Plander a Jihlavy. Úroveň dopravní obslužnosti z těchto směrů je problematická. 
(Převzato a upraveno ze ZŠ Vyskytná.) 
 
 
Ukázkač. 2 
 
Základní škola Čeperka, okres Pardubice, je typem málotřídní venkovské školy postavené 
v roce 1906. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Třídy se tvoří spojením různých 
ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Škola není plně organizovaná. Ve škole 
pracuje jedno oddělení školní družiny. Kapacita školy je 90 žáků, kapacita školní družiny 
je 30 žáků. 
 
Škola není typem spádové školy. Žáci, kteří školu navštěvují, jsou většinou místní. Škola 
umožňuje vzdělání také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. 
Škola je umístěna v centru obce, která se nachází mezi dvěma krajskými městy. 
Dopravní spojení do obce je pouze železniční (zastávka v obci) a silniční. Autobusová 
doprava není zavedena. 
(Převzato a upraveno ze ZŠ Čeperka.) 
 
 
Ukázka č 3 
 
Naše málotřídní škola je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy a navštěvují ji 
i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Je integrovaná s mateřskou školou nejen 
organizačně, ale celou koncepcí edukačního procesu. Žáci pěti postupných ročníků jsou 
rozděleni do tří tříd. První ročník je vždy samostatný. Součástí školy je také školní jídelna 
a jedno oddělení školní družiny. 
(Převzato a upraveno ze ZŠ Lukavice.) 


