
Převzato a upraveno ze ŠVP Letohradského soukromého gymnázia o. p. s. 
 
 
Komentář: 
 
Škola zvolila pro větší přehlednost zpracování do tabulky. Ta kromě povinných údajů obsahuje i výčet metod, kterými jsou realizovány 
vzdělávací obsahy průřezových témat. Pozornost si zaslouží zejména šíře forem a metod, jakými jsou průřezová témata realizována. Tato 
variabilita podtrhuje důraz, který škola klade na inkluzivnost vzdělávání a rozvíjení všech složek osobnosti žáků.  
 

3.8. Začlenění průřezových témat 

Kapitola je pro větší přehlednost rozpracována do tabulky se začleněním průřezových témat z RVP ZV a RVP G. 

 

Průřezová témata – nižší gymnázium 
 

Průřezové téma a tematický 
okruh PT Ročník Vyučovací předmět Forma Metoda 

1. Osobní a sociální výchova     
1.1. Osobnostní rozvoj         

rozvoj schopností poznávání 1.-4. výtvarná a hudební výchova INT praktické činnosti 
1. etická výchova INT praktické, zážitkové aktivity 
3. výchova k občanství INT výklad + praktické aktivity 
  tělesná výchova INT výcvikové kurzy 
1.-4. výtvarná výchova INT praktické činnosti 

sebepoznání a sebepojetí 
  
  
  

  
protidrogové projektové 
dny PPD praktické, zážitkové aktivity 

1. etická výchova INT praktické, zážitkové aktivity 
1.-4. tělesná výchova INT výcvikové kurzy 

seberegulace a sebeorganizace 
  
  3. výchova k občanství INT výklad + praktické aktivity 



  ostatní předměty dle ŠVP INT praktické, zážitkové aktivity 
    PPD seminární ročníkové práce 

  
  

      samostatná práce při hodinách 
1. etická výchova INT praktické, zážitkové aktivity 
1.-4. výchova k občanství INT praktické, zážitkové aktivity 
  tělesná výchova INT relaxační techniky 

psychohygiena 
  
  
      PPD praktické, zážitkové aktivity 

1. etická výchova INT praktické, zážitkové aktivity 
1. český jazyk a literatura INT slohové práce 
  hudební výchova INT praktické, zážitkové aktivity 
      tanec 
  výtvarná výchova INT práce na dané téma inspirovaná zážitkem 
1. biologie INT zpracování ročníkových prací 

kreativita 
  
  
  
  
  
  

1.-4.   PPD praktické, zážitkové aktivity 
1.2. Sociální rozvoj         

1.-4. všechny předměty dle ŠVP INT spolupráce při řešení problémových úloh 
2.-4. výchova k občanství INT spolupráce při řešení problémových úloh 
1. etická výchova INT seznamovací kurz - praktický nácvik,   
      společný pobyt v přírodě 

poznávání lidí 
  
  
  

  tělesná výchova INT skupinový trénink, uvolňovací aktivity 
seznamovací kurz - praktický nácvik,   1. 

  
etická výchova 
  

INT 
  společný pobyt v přírodě 

1. tělesná výchova INT skupinový trénink, uvolňovací aktivity 
frontální výuka (FV) - teorie skup. vztahů,  1.-3. 

  
výchova k občanství 
  

INT 
  lidská práva 

1.-4. zeměpis INT frontální výuka (FV) - teorie skup. vztahů,  
      lidská práva, světové rozdíly 
      videoprojekce 

mezilidské vztahy 
  
  
  
  
  
  
  
  

1.-4.    patronátní vztahy s MŠ Taušlova 
1. etická výchova INT praktické, zážitkové aktivity 
2. výchova k občanství INT výklad + praktické aktivity 
1.-4. všechny předměty dle ŠVP INT samostatné zpracování a přednes referátů 
1. dějepis INT výklad + praktické aktivity 

komunikace 
  
  
  
  

3.-4.  český jazyk a literatura IN  důraz na ústní projev žáků 



      skupinové aktivity 
      týmová spolupráce 

  
  

1.-4. všechny předměty dle ŠVP PPD praktické, zážitkové aktivity 
1. etická výchova INT praktické, zážitkové aktivity, brainstorming 
1.-4. všechny předměty dle ŠVP INT skupinová činnost, týmová práce,  

kooperace a kompetice 
  
  1.-4.     patronátní vztahy s MŠ Taušlova 
 
 
[…] 
 

INT integrovaná výuka do jiného předmětu   
PPD protidrogové projektové dny     
EX exkurze     
RS práce v Radě studentů     
LP laboratorní práce     
časopis práce na vydávání školního časopisu   
patronát aktivity v rámci patronátních vztahů s MŠ Taušlova 
družba aktivity v rámci vztahů s družebními školami 
VK výcvikové kurzy     
beseda beseda na dané téma, problematiku   
projekt samostatný projekt v rámci předmětu   

vysvětlivky zkratek:

TH práce a diskuse v rámci třídnických hodin   
 

 

Průřezová témata – vyšší gymnázium 
[…] 
 


