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Úvodní slovo
Vážený uživateli programu SMILE,

jsme velmi rádi, že jste se rozhodli používat program SMILE a rádi bychom Vám program stručně představili.

SMILE je koncipován tak, aby pokryl celý životní cyklus vzdělávaní, tedy:

• převzetí zadání od autority - RVP

• zpracování vlastního pohledu na vzdělávací program - ŠVP

• realizaci vzdělávacího programu - odučení

• ověření dosažených výsledků - evaluaci

• a nakonec optimalizaci a úpravu vzdělávacího programu

SMILE Vám pomůže:

• vytvořit školní vzdělávací program

• zkontrolovat jeho úplnost

• zkontrolovat, jak odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu
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• vytvořit tematické plány podle školního vzdělávacího programu

• mít přehled o odučených hodinách

• prezentovat školní vzdělávací program na internetu

• rychle reagovat na změny v rámcovém vzdělávacím programu.

SMILE je produktem nikoli naším, ale společným. Váš zájem a Vaše dotazy byly naší inspirací v každé části
tvorby SMILE.

V případě, že Vám nápověda nepomůže, zašlete svůj dotaz na adresu <helpdesk@vrk.cz>.
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Novinky ve verzi 3.0
Připravili jsme pro školní rok 2014/15 novou verzi systému SMILE 3.0. K dispozici je již nyní, abyste si mohli
zkontrolovat svoje ŠVP dle všech dosud schválených RVP. Pokud máte ve SMILE všechny vazby na RVP, můžete
si provést řadu kontrol souladu s RVP.

Systém iEPIS

Česká školní inspekce připravuje provoz systému iEPIS pro kontrolu ŠVP, který vznikl v rámci projektu NIQES.
Do nové verze SMIILE pro školní rok 2014/15 jsme připravili možnost přenosu dat ze ŠVP do iEPIS. Systémy mají
ale rozdílnou koncepci. Jedná se o vytvoření exportu dat ze SMILE a následného importu do iEPIS po jednotlivých
částech.



SMILE Centrum
Hlavní obrazovka programu je rozdělena na dvě části:

• spouštění jednotlivých modulů a denní činnosti spojené s výukou

• čtení zpráv z různých internetových serverů

Byli bychom rádi, kdyby se SMILE Centrum stalo vaším každodenním pomocníkem při vaší práci. Budeme velmi
rádi, když s námi budete komunikovat o tom, co vylepšit, doplnit, popřípadě co nechcete používat.
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záložka Výuka
Co přináší SMILE výuka manažerům?
• Přestože je hlavní výhodou SMILE Výuky navázání na ŠVP, můžete aplikaci používat samostatně i bez aplikace

SMILE ŠVP

• Budete mít okamžitý přehled o tom, kdo učí které předměty a jak je ve výuce daleko od učebního plánu a ve
splňování ŠVP.

Co přináší SMILE výuka učitelům?
• Místo pro organizaci materiálů k výuce – skříň. Můžete přidělovat ke konkrétním vyučovacím hodinám své

vlastní materiály, popřípadě sdílet přípravy s ostatními kolegy. Přípravy do výuky si můžete připravit bez ŠVP,
zcela samostatně. V okamžiku, kdy je vám přidělena výuka, můžete výuku realizovat pomocí již vytvořených
tematických plánů, nebo si ze svých příprav poskládáte nové.

• Při vytváření tematických plánů na základě určeného ŠVP máte vzdělávací program po ruce a zároveň můžete
sledovat, zda tematické plány odpovídají ŠVP. Kompetence, výsledky vzdělávání a průřezová témata můžete
pokrývat a rozvíjet v rámci konkrétních hodin a tematických celků. Tematické plány lze vytvořit přímo podle
zvoleného ŠVP automaticky – Výuka vám s tvorbou pomůže.

• Schéma výuky – tedy rychlý přehled o tom, které předměty, ve kterých třídách a na základě kterých ŠVP vy-
učujete.

• Je možné pouhým kliknutím zaznamenat odučení hodiny a tím mít přehled o tom, co jste si naplánovali na příští
vyučovací hodinu.
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záložka ŠVP
Na záložce ŠVP můžete pracovat (pokud k tomu máte příslušné oprávnění) se školními vzdělávacími programy,
které jsou v databázi uloženy.

Zobrazí se vám seznam dostupných ŠVP. Pokud chcete s daným ŠVP pracovat stačí dvojklik levým tlačítkem
myši, nebo vybrat ŠVP a kliknout na tlačítko Otevřít.

Založení nového ŠVP
Tlačítkem Nový ŠVP můžete vytvořit nový školní vzdělávací program.

Nejprve vyberte odpovídající RVP:

Poté napište jméno nového ŠVP a stiskněte tlačítko Dokončit. Nově založený ŠVP se vytvoří a zároveň otevře
pro úpravy.

Tip

Pokud se v nabídce žádný RVP neobjevuje, zavřete okno a naimportujte nový RVP do SMILE na záložce
RVP.
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Kopírování existujícího ŠVP
Školní vzdělávací program můžete také kopírovat. Označte ŠVP, který chcete kopírovat a stiskněte tlačítko Ko-
pírovat. V seznamu se vytvoří nový ŠVP a k jeho původnímu názvu přibude „- Kopie“.

Poznámka

V případě, že v databázi existuje novější verze RVP než je ta u kopírovaného ŠVP, budete dotázáni, zda
vytvořit kopii s původní verzí RVP nebo nejnovější.

Zamykání a odemykání ŠVP
Jednotlivé ŠVP může hlavní koordinátor nebo správce zamknout. Zamknutý ŠVP je možné jen prohlížet, nebo z
něj generovat dokument. Vyberte ŠVP, který chcete zamknout a stiskněte tlačítko Zamknout.

Před názvem zamknutého ŠVP se objeví .

Stejným způsobem probíhá i odemykání ŠVP (tlačítko Odemknout).

Smazání ŠVP
Samozřejmě je možné ŠVP, který již dále nebudete využívat, z databáze odstranit stiskem tlačítka Smazat. ŠVP
nelze smazat, pokud je označeno jako Zamčeno, nebo pokud je na něj navázaná výuka.



7

záložka Portál
Na záložce portál můžete pracovat s těmi ŠVP, které jste nahráli na portál ceske-skoly.info. Zde máte možnost
ŠVP přenést do systému iEPIS provozovaného Českou školní inspekcí.

ŠVP můžete přenášet postupně a zaznamenávat si, které části již v systému iEPIS máte. Ve SMILE můžete dále
pracovat na dalších verzích ŠVP, aniž by to ovlivňovalo to, co je v iEPISu a tedy dospupné pro ČŠI.

Portál ceske-skoly.info je dostupný jak ze systému SMILE, tak přímo prostřednictvím internetového prohlížeče
kdekoliv na internetu.

registrace
Před využíváním portálu ceske-skoly.info je nutné provést registraci uživatele, přes kterého budete na portál při-
stupovat. K registraci je nutné vyplnit uživatelské jméno ve formě emailu a heslo.

Pro každou školu je k dispozici jediný uživatel. Není možné registrovat více uživatelů pro stejné IČ.

Po úspešné registraci se na záložce "portál" bude zobrazovat seznam ŠVP, které jsou na portálu k dispozici pro
přenesení do iEPIS.

přenesení ŠVP na portál ceske-skoly.info
Na záložce "švp" se seznamem vašich ŠVP je k dispozici tlačítko Export ŠVP. Po úspěšném nahrání ŠVP na portál
přejdete do záložky "portál" a můžete s ŠVP na portále ceske-skoly.info začít pracovat.

přenesení ŠVP do systému iEPIS
Po vydání finální verze iEPIS, bude k dispozici metodika práce pro přenesení ŠVP dostupná přímo na portále
ceske-skoly.info. Tu budeme pravidelně aktualizovat podle změn v iEPIS.
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záložka RVP
Na záložce RVP můžete pracovat (pokud k tomu máte příslušné oprávnění) se všemi rámcovými vzdělávacími
programy, které jsou v databázi uloženy. Zobrazuje se přehled RVP načtených do databáze. Lze zde provádět
jejich aktualizaci, načítání nových, případně vymazání z databáze.

Zobrazí se vám název a verze daného RVP.

Načtení nového RVP
Jednotlivé Rámcové vzdělávací programy jsou pro systém SMILE dodávány v souborech s příponou *.rvp.
Seznam aktuálních připravených RVP naleznete na stránkách www.vrk.cz.

Abyste mohli zpracovat ŠVP podle nějakého RVP, musíte ho mít v databázi načtený. To provedete stiskem tlačít-
ka Načíst RVP. Otevře se Vám seznam RVP, které máte uloženy u sebe na disku (nejčastěji v umístění Program
files\SMILE\rvp) a v něm složky s rámcovými vzdělávacími programy pro základní a střední vzdělávání a gym-
názia. V nich najdete všechny RVP, které byly v době zakoupení programu schválené. Nejnovější verze najdete
na www.vrk.cz/aktualizace/ramcove-vzdelavaci-programy.

Podle kódu oboru zvolíte požadovaný RVP a stisknete tlačítko Otevřít.

http://www.vrk.cz
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Poznámka

Rámcové vzdělávací programy se mění buď dle požadavků vzdělávací autority (VÚP, NÚOV), nebo
protože je potřeba v nich udělat opravy. Jakékoli rozdílnosti, které naleznete ve SMILE oproti oficiálnímu
RVP, nám prosím oznamte na helpdesk@vrk.cz. Děkujeme.

Aktualizace RVP
V případě, že existuje novější verze RVP, můžete provést jeho aktualizaci. Zda je na serveru vrk.cz novější verze,
zjistíte stiskem tlačítka Aktualizovat. Po zjištění aktualizací se objeví následující obrazovka:

V případě, že se objeví ikonka  je možné jejím stisknutím RVP aktualizovat přímo z www stránek výrobce.
Pomocí ikonky  je možné aktualizovat RVP ze souboru na disku.

Při aktualizaci RVP bude zobrazen dotaz, zda chcete zachovat vlastní názvy ročníků a stupňů, nebo je přepsat
těmi z načítaného RVP.

RVP u zamčených ŠVP se neaktualizuje a zůstává tam původní. U otevřených ŠVP dojde k aktualizaci RVP.

Smazání RVP
Samozřejmě je možné RVP, které již dále nebudete využívat z databáze odstranit stiskem tlačítka Smazat.

V případě, že nad RVP je založeno nějaké ŠVP samozřejmě ho nelze smazat.
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záložka Manažer
Umožňuje sledovat průběh a realizaci projektu EU peníze školám.

Co přinese Manažer vedoucímu projektu?
• Podklady pro přípravu průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy.

• Přehled o průběhu plnění projektu.

• Bezpečnou archivaci vyžadovanou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Co přinese Manažer učitelům?
• Místo pro organizaci materiálů pro inovaci výuky připravených v rámci projektu.

• Místo pro zaznamenání odučení vyučovacích hodin v rámci projektu

• usnadní jim administrativní úkony spojené s realizací učitele v projektu.
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Nastavení
Na této záložce můžete nastavit některé informace o sobě, změnit si heslo, určit si chování programu apod.

Informace o mně
Stisknutím tlačítka Informace o mně se zobrazí tabulka, ve které můžete změnit jednotlivé položky.

Změny uložíte stiskem tlačítka Uložit.

Změna hesla
V případě, že používáte víceuživatelskou nebo síťovou verzi programu můžete si stisknutím tlačítka Heslo upravit
svoje heslo uživatele. Zobrazí se vám okno:

Nejdříve vložte svoje současné heslo a poté dvakrát heslo nové. Po stisknutí tlačítka Uložit se heslo změní.

Poznámka

Z důvodu bezpečnosti se při zapisování hesla nezobrazují stisknuté klávesy, ale pouze *.

Moje nastavení
Stiskem tlačítka Moje nastavení si můžete zobrazit volby, které vám umožní upravit si chování programu podle
vašich zvyklostí a potřeb.

• Zobrazovat nápovědné texty u průvodců

Pokud je zatrženo bude se Vám u některých akcí (generování dokumentů, importy/exporty) zobrazovat nápo-
věda k právě prováděné činnosti a volbám, které máte k dispozici.

• Zobrazovat učitele zkratkami (ve schématech modulu Výuka)
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Pokud je zatrženo bude se ve schématech modulu Výuka zobrazovat učitel zkratkou. Zkratku uživatele lze zadat
při definování uživatelů nebo v části Informace o mně.

• Zobrazovat předměty zkratkami (ve schématech modulu Výuka)

Pokud je zatrženo bude se ve schématech modulu Výuka zobrazovat předmět zkratkou.

• Nastavit počet odučených a neodučených hodin (v modulu Výuka)

Můžete určit, kolik minulých odučených hodin a kolik budoucích neodučených hodin se Vám bude zobrazovat
na záložce Výuka.

• Počet zobrazovaných RSS zpráv

Určuje kolik zpráv se Vám bude v centru SMILE zobrazovat ve čtečce RSS.
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Čtečka kanálů RSS
Pro vaše pohodlí jsme v aplikaci SMILE vytvořili jednoduchou RSS čtečku, která vám dovoluje načítat anotace
článků ze stránek, které vás zajímají. Každý článek v centru SMILE nese informaci o tom, z jakého zdroje pochází.

U každého článku vidíte zdroj (server, ze kterého článek pochází), název článku a jeho krátkou anotaci.

Obrázek 1. Zpráva

Pokud si chcete článek přečíst, klikněte na název článku a otevře se Váš internetový prohlížeč a v něm se zobrazí
obsah článku. Zároveň se zpráva označí jako přečtená a zmizí ze SMILE centra.

Pokud Vás článek nezajímá, stačí kliknout na odkaz "Skrýt" a článek ze SMILE centra zmizí.

V případě, že se chcete vrátit k již přečteným článkům, stačí stisknout tlačítko Zobrazit i přečtené. Již přečtené
články jsou zobrazeny také a jsou zvýrazněny. Pokud se chcete vrátit k zobrazení pouze nepřečtených článků,
stiskněte tlačítko Skrýt přečtené.

Počet článků, které se Vám zobrazují, lze nastavit na záložce Nastavení tlačítko Moje nastavení.
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Seznamy
V každém z modulů programu SMILE máte k dispozici menu Seznamy, které umožňuje pracovat s údaji napříč
moduly. Jedná se o :

• Metody, postupy a formy práce

• Učební zdroje

• Úlohy

• Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

MPF - Metody, postupy a formy práce
Použitím tlačítka MFP zobrazíme seznam metod, postupů a forem práce. Popis vybrané položky zobrazíme jejím

označením. Popis je možné editovat, vytisknout nebo uložit do souboru pomocí tlačítek . Pro export do

XML nebo import XML slouží tlačítka .

UZ - Učební zdroje
Použitím tlačítka UZ zobrazíme seznam učebních zdrojů jako je například literatura nebo technika. Ten je uspo-

řádán do stromové struktury. Strom lze celý rozbalit nebo celý sbalit pomocí dvojice tlačítek . Pro každý
předmět lze přidat materiály do jedné ze čtyř kategorií - literatura, didaktická technika, materiály, pomůcky
a ostatní.

Pro export učebních zdrojů do XML nebo import XML slouží tlačítka .
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Nový učební zdroj
Učební zdroj lze do seznamu přidat označením kategorie u předmětu, kam chceme zdroj přidat a použitím tlačítka
+.

Úlohy
Pomocí tlačítka Úlohy zobrazíme nabídku, ve které lze prohlížet a vytvářet úlohy ověřující znalosti žáků. Po

výběru úlohy lze zvolenou úlohu upravit, vytisknout nebo uložit pomocí tlačítek .

Pomocí tlačítka Náhled dokumentu zobrazíme náhled na úlohu.

V záložce Použití je zobrazena informace o výsledku vzdělávání, ve kterém je úloha použita.
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Nová úloha
Pro přidání úlohy je potřeba vybrat předmět a ročník. Po stisku tlačítka + se zobrazí okno, kde zadáme název
úlohy a její typ.

Úloha může být následujícího typu:

Tabulka 1. typy úloh

MULTICHOICE vyberte správné odpovědi
TRUE_FALSE Ano / Ne
MATCHING Určete odpovídající dvojice
ESSAY Napište esej na téma
SHORT_ANSWER Odpovězte na otázku

Jakmile máme zadaný název úlohy a vybraný typ, stiskneme tlačítko Next >. Zobrazí se okno pro zadání otázky.

Jakmile jsme spokojeni se zadáním otázky, použijeme tlačítko Finish.

DVPP - Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pomocí tlačítka DVPP zobrazíme seznam kurzů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Přidání nebo
smazání kurzu provedeme pomocí dvojice tlačítek  a . Popis kurzu lze editovat, vytisknout nebo uložit po-
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mocí tlačítek . Tyto kurzy se poté přidělují v aktivitách týkajících se dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.
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Ovládaní programu při tvorbě ŠVP
Od verze 2.3 je možné přidávat do ŠVP vlastní kapitoly do některých textových kapitol. Tímto způsobem můžete
rozčlenit dlouhé texty (Charakteristiky) do podkapitol (Pojetí předmětu).

U každé kapitoly je možné nastavit, zda se bude číslovat a zda bude uvedena v obsahu.

Kromě toho má každá kapitola vlastní upřesnění obsahu.

Je možné měnit pořadí kapitol.

Navigace v dokumentu při tvorbě ŠVP
Pokud otevřete jakýkoli školní vzdělávací program ve SMILE, uvidíte následující:

V levém sloupci uvidíte strukturu vašeho švp. Vyberte kapitolu, se kterou chcete pracovat:

Zobrazí se vám záložky:

záložka s názvem kapitoly
Zobrazí se v případě, kdy můžete s obsahem kapitoly pracovat rovnou, bez nutnosti přecházet do jiné části
programu. V takovém případě se jedná o kapitolu, do které je možné přidávat další podkapitoly.

Poznámka
Pokud nevidíte záložku s názvem kapitoly, pak se jedná o kapitolu, jejíž obsah se zpracovává v jiné
části programu (projekty, učební osnovy apod.)

 informace
Obsahuje nápovědu k obsahu kapitoly
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nastavení
V této záložce určuje hlavní koordinátor, jaké vlastnosti bude mít kapitola z hlediska začlenění dokumentu
a je možné zde upřesnit vlastní obsah kapitoly.

Všechny kapitoly mají následující společná nastavení:

zařadit kapitolu do obsahu
rozhodne o tom, zda se kapitola objeví v obsahu. Toto nastavení má souvislost se záhlavím stránky. Pokud
nezařadíte kapitolu do obsahu, neobjeví se ani v záhlaví dokumentu.

číslovat kapitolu
rozhodne o tom, zda se bude kapitola při generování číslovat. Výsledný dokument bude mít očíslované ty
kapitoly, u kterých je číslování nastaveno. Číslování je víceúrovňové, to znamená, že například předmět
v učebních osnovách bude mít u názvu tři čísla (5.1.2 Dějepis).

název kapitoly
V tomto místě můžete měnit název kapitoly.

vzhled
pro vzhledy dokumentů může náš tým připravit alternativní dokumenty. Nikoli z hlediska vzhledu, ale obsahu.
Nabídka vzhled se bude doplňovat podle potřeb a požadavků zákazníků, vždy s novými šablonami.

Vlastní podkapitoly
Struktura kapitol a podkapitol je společná pro všechny ŠVP, vytvořené podle stejného typu RVP. Seznam typů
pro české RVP je následující:

• základní škola

• gymnázium

• střední škola

a pro slovenské RVP:

• ISCED1

• ISCED2

• ISCED3ag

• ISCED3ass

• ISCED3aou

• ISCED3c

• ISCED4a

• ISCED5b

Pokud tedy vytvoříte ve SMILE školní vzdělávací program pro gymnázium, změníte strukturu dokumentu, přidáte
podkapitoly a nastavíte volby, bude toto nastavení platné pro všechny ŠVP pro gymnázium, které ve SMILE
zpracováváte.

Důležité

Pokud pracujete s ŠVP pro střední školu, a přidáte podkapitolu "Podmínky přijetí" do Charakteristiky
ŠVP, najdete podkapitolu "Podmínky přijetí" v každém dalším ŠVP pro střední školu. Obsah této kapitoly
je samozřejmě v každém ŠVP nezávislý na ostatních.
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Práce s podkapitolami
V seznamu kapitol se pracuje podobně, jako v kterémkoli jiném stromu ve SMILE. Pomocí pravého tlačítka myši
můžete podkapitoly přidávat, mazat a řadit.

pokud vytvoříte podkapitoly například takto:

V dokumentu pak vypadají kapitoly takto:

a samozřejmě se objeví i v obsahu (pokud je u nich nastavena volba "zařadit kapitolu do obsahu":
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Doporučený postup tvorby ŠVP
SMILE ŠVP má sloužit tvůrcům školních vzdělávacích programů k tvorbě a aktualizaci dokumentu ŠVP. Ten
se tak stává součástí vzdělávacího procesu jako sofistikovaný dokument, který popisuje:

• co učitelé budou chtít u svých žáků rozvinout

• čím novým je vybaví

• jaké souvislosti jim ukáží

• a jaké nástroje k tomu použijí.

Z hlediska jednoho učitele je vzdělávací proces relativně jednoduchý. Kdybychom jej chtěli zdokumentovat, vy-
tvořili bychom de facto klasickou školní osnovu jednoho předmětu. V případě všeobecného a komplexního vzdě-
lávání je nutno vyladit kombinaci náplně i cílů jednotlivých předmětů tak, aby byl vzdělávací proces ve své ce-
listvosti co nejefektivnější.

Dokument ŠVP, který má za úkol tento proces nejen popsat, ale vlastně i projektovat, se tak stává velmi struktu-
rovaným dokumentem - dokumentem s mnoha položkami a jejich vzájemnými souvislostmi.

SMILE ŠVP popisuje vzdělávací proces na následujícím schématu:

Obrázek 2.

Části obsahu ŠVP, které jsou v pravém sloupci schématu, jsou v dokumentu provázány a tudíž je potřeba pohodlně
kontrolovat nikoli jen úplnost, ale samotnou provázanost položek jednotlivých kapitol.

Při tvorbě ŠVP je dobré určit si termíny, do kdy je potřeba uzavřít jednotlivé části tvorby. Uzavřením se myslí stav,
kdy je naprostá většina dat zadána do systému. Neznamenáno to, že je nutné, aby jednotlivé části měly konečnou
podobu, ale aby byly co nejkompletnější. Nadále je samozřejmě možné bez jakýchkoli problémů jednotlivé po-
ložky upravovat a doplňovat.

Vhodné termíny a postup tvorby naznačuje následující tabulka:

Tabulka 2.

nastavení

termín ukončení: ..........

plnění

termín ukončení: ..........

finalizace

termín ukončení: ..........
• základní údaje

• kompetence

• charakteristiky oblastí a oborů

• výstupy (výsledky vzdělávání)

• učební bloky v učebních osnovách

• přesahy do jiných předmětů

• školní projekty

• kontroly úplnosti a opravy
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• skupiny volitelných předmětů

• nastavení dotací oblastí a oborů

• pokrytí výstupů v učebních blo-
cích

• začlenění průřezových témat v
předmětech

• aktivity, pomůcky, soutěže
koordinátor ŠVP, garanti vzděláva-
cích oblastí

garanti vzdělávacích oborů (předmě-
tů)

všichni

Poté, co máte rozděleny role a stanoven harmonogram, můžete začít plnit SMILE potřebnými údaji. Jelikož je
školní vzdělávací program velmi strukturovaným dokumentem, doporučujeme postupovat tak, aby vznikaly po-
stupně údaje v takovém pořadí, abyste mohli jednotlivé části dokumentu navazovat na již hotové.

Poznámka

Výše uvedené schéma bezesporu nepokrývá všechny jednotlivosti ŠVP. Například jen charakteristik ob-
lastí bývá kolem 10 a tady je jen jedna. Ale i tak se může stát tento hrubý harmonogram příjemným
pomocníkem
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I. fáze tvorby ŠVP - základní údaje
Jistě jste již prováděli různé analýzy svojí školy, vyhodnocovali silné a slabé stránky školy. Ve SMILE ŠVP se
objeví až výsledky vaší analýzy školy. V tomto kroku se definuje charakteristika a cíle školního vzdělávacího
programu. Využijí se jistě již existující zpracované dokumenty, které na každé škole existují (Výroční zpráva,
Strategický záměr, inspekční zprávy…). V této fázi se připraví charakteristika školy, uvedou se základní cíle
školy a jejího školního vzdělávacího programu.

Základní údaje ŠVP
Po zvolení menu ŠVP → Údaje školy (uvedenou akci spustíte také stisknutím ikony  na nástrojové liště) můžete
na záložce "Základní údaje" zadat (opravit) název a motto ŠVP, máte možnost uvedení verze a data vytvoření a
dále pak platnosti vašeho školního vzdělávacího programu.

Výstraha

u středních škol je třeba navíc vyplnit tyto položky:

• Zvolená forma studia – zde vyberete z nabízených možností odpovídající formu studia (denní, večerní,
dálková, kombinovaná). V závorce je uveden povolený počet roků pro zvolenou formu studia.

• Délka studia v letech – zde zadáte číslicí délku studia v letech

• speciální škola - označení této možnosti znamená, že pro zvolenou formu studia bude možné nastavit
až + 3 roky navíc

Dále vyberete koordinátora ŠVP.

Zobrazí se Vám také na základě, kterého RVP váš školní vzdělávací program vypracováváte.

Můžete doplnit také další údaje podle vlastního uvážení, např. č. j.

Editace údajů o škole
Záložka "Editace údajů o škole" Vám umožňuje zadání veškerých kontaktních údajů o škole a zřizovateli.

Varování

Položky Název školy, REDIZO a IČ se nedají měnit, jsou součástí vašeho licenčního klíče. V případě,
že jsou zde uvedeny nesprávné údaje, požádejte o jejich opravu výrobce aplikace.
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Charakteristika ŠVP
Záložka "Charakteristika ŠVP" umožňuje přesněji popsat Vaše hlavní cíle a přístupy při vytváření školního vzdě-
lávacího programu, zdůraznit odlišnosti a výhody vaší koncepce a rozvést další podrobnosti.

Doporučený obsah pro základní školu:
• zaměření školy

• výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž
škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků

• zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

• zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

• výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu
a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány

Doporučený obsah pro gymnázia:
• zaměření školy

• organizace přijímacího řízení

• organizace maturitní zkoušky

• výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž
škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků

• zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

• zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

• výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu
a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány

Doporučený obsah pro střední školu:
• Popis celkového pojetí vzdělávání

• Koncepce školy

• Realizace klíčových kompetencí

• Realizace průřezových témat

• Další vzdělávací a mimovyučovací aktivity

• Organizace výuky

• Způsob hodnocení

• Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

• Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence

• Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

• Způsob ukončení vzdělávání
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Charakteristika školy
Na záložce "Charakteristika školy" doporučujeme uvést např. velikost školy a její vybavení, charakteristiku peda-
gogického sboru, dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty.

Doporučený obsah charakteristiky školy pro ZŠ:
• úplnost a velikost školy

• vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)

• charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)

• dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

• spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regio-
nálními institucemi aj.)

Doporučený obsah charakteristiky školy pro G:
• velikost školy

• vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)

• charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)

• dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

• spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regio-
nálními institucemi aj.)

• umístění školy

• charakteristika žáků

Doporučený obsah charakteristiky školy SŠ:
• tradice školy a její postavení v regionu

• vzdělávací, volnočasové, ubytovací aj. možnosti a služby

• zapojení školy do místního společenského života

• mezinárodní kontakty školy

• důvody, proč by se měli zájemci vzdělávat právě na této škole

Profil absolventa
Záložka "Profil absolventa" umožňuje přesněji popsat uplatnění absolventa v praxi, specifikovat stupeň dosaže-
ného vzdělání, způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání. Je zde zobrazen seznam profilových kompeten-
cím, které jste zadali v sekci programu určené pro definování jak klíčových, tak odborných kompetencí.

Doporučený obsah profilu absolventa:
• Uplatnění absolventa v praxi

• Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání
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Poznámka
Seznam kompetencí profilu absolventa odpovídá profilovým kompetencím, definovaným jak v klíčo-
vých, tak v odborných kompetencích.

Přehled využití týdnů
Záložka "Přehled využití týdnů" umožňuje zadat činnosti zařazené ve vašem ŠVP a jejich dobu trvání v týdnech
(resp. v půlkách týdnů) pro jednotlivé ročníky.

Stiskem tlačítka  přidáte novou činnost a potvrdíte ji klávesou Enter. V pravé části obrazovky zadáte počet týdnů
(resp. půlky týdne ve tvaru "0.5"), po kterou daná činnost v jednotlivých ročnících trvá, a její popis. Položku výuka
dle rozpisu učiva nemůžete smazat (počet týdnů, který zde zadáte, se využívá v učebních osnovách k výpočtu
celkové hodinové dotace předmětu). Ostatní činnosti mohou být lyžařský výcvik, odborná praxe, apod.

V případě, že se v rámci zvolených týdnů konají některé projekty a plní se tak výsledky vzdělávání nebo rozvíjejí
kompetence, můžete to také svázáním s příslušným projektem zaznamenat.

Podmínky realizace
Doporučený obsah podmínek realizace výuky:
• Materiální podmínky

• Personální podmínky

• Organizační podmínky

• Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání

Spolupráce se sociálními partnery
Doporučený obsah Spolupráce se sociálními partnery:
• Vzdělávací nabídka školy a její srovnání se vzdělávací poptávkou (výsledky monitorování a analýzy situace na

trhu práce ve vztahu k vybraným oborům vzdělání, možnosti uplatnění absolventů)

• Požadavky sociálních partnerů na kompetence absolventů a návrh na jejich zpracování v ŠVP

• Popis způsobů a postupů konkrétní spolupráce školy se sociálními partnery při realizaci ŠVP

• Příklady dosavadní spolupráce s partnery (vyjádření sociálních partnerů, dokumentace)

Charakteristiky oblastí a předmětů
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Název vyučovacího předmětu
Každý vyučovací předmět musí mít svůj název, který stanovuje škola. Doporučuje se, aby jednotlivé názvy byly
ve shodě se vzdělávacím obsahem oboru, z něhož byl vyučovací předmět vytvořen, a aby byly srozumitelné pro
žáky, jejich rodiče i širší veřejnost. Název vyučovacího předmětu v učebních osnovách musí souhlasit s názvem
v učebním plánu.

Charakteristika vyučovacího předmětu
• obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace o předmětu důležité

pro jeho realizaci, v případě integrace uvést, z jakých vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je
vzdělávací obsah předmětu vytvořen

Tato část ŠVP navazuje na učební plán a poznámky k učebnímu plánu a rozvádí (specifikuje) všechny podstatné
informace o vyučovacím předmětu, které jsou důležité pro jeho realizaci. Především z jakého vzdělávacího
oboru vyučovací předmět vznikl, jaké části jiných vzdělávacích oborů a jaká průřezová témata integruje, zda
byl časově posílen a proč (rozšíření vzdělávacího obsahu daného oboru, integrace témat jiných oborů atd.). Dále
se uvádějí formy realizace vzdělávacího obsahu, pokud se počítá s jinými formami, než je vyučovací hodina,
případně se výuka realizuje v jiných prostorách než ve škole atd. Doplnit se mohou i údaje o dělení či spojování
tříd pro výuku atd.

• výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

V této části charakteristiky vyučovacího předmětu se vymezí všechny zásadní postupy, které učitelé používají a
které povedou v daném vyučovacím předmětu k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Tyto strategie
jsou rozpracovávány ke každé klíčové kompetenci, případně společně pro více klíčových kompetencí tak, aby
bylo patrné, ke kterým klíčovým kompetencím se vztahují. Tyto strategie jsou uplatňovány všemi učiteli daného
předmětu.
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II. fáze tvorby švp - naplnění
Klíčové kompetence a Výchovné a vzdělávací strategie
Oblast formulování výchovných a vzdělávacích strategií je pro školy záležitost nová a náročná. Vybrat a správ-
ně zformulovat činnost, která povede k rozvíjení klíčových kompetencí žáků, vyžaduje od učitelů dostatek pe-
dagogických zkušeností, ale i možnost seznamovat se a vyzkoušet si nové vyučovací metody a postupy vycházející
z nových poznatků pedagogiky a psychologie. Uvědomme si, že školní vzdělávací program je otevřeným doku-
mentem a školy tedy mají možnost dle potřeby upravovat výběr i formulace výchovných a vzdělávacích strategií
podle získaných zkušeností.

Na začátku je třeba si říci, že klíčové kompetence jsou stanovovány z pohledu žáka a výchovné a vzdělávací
strategie z pohledu učitele.

Klíčové kompetence
Klíčové kompetence chápeme jako soubor dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot, jako komplex-
ní „výbavu“ žáka. Tato výbava by měla žákům umožnit lépe využít vše, co se naučili – při celoživotním vzdělává-
ní, při osobním rozvoji, při zapojování do společnosti, při vstupu na trh práce apod. Jinými slovy mít kompetenci
znamená, že žák (člověk) je vybaven složitým souborem vědomostí, dovedností a postojů, ve kterém je vše pro-
pojeno tak výhodně, že díky tomu žák může úspěšně zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostává ve studiu,
v práci, v osobním životě. Mít určitou kompetenci znamená, že se dokážeme v určité přirozené situaci přiměřeně
orientovat a provádět vhodné činnosti, zaujmout přínosný postoj. S klíčovými kompetencemi budou učitelé při
tvorbě ŠVP pracovat tím způsobem, že budou vytvářet tzv. výchovné a vzdělávací strategie. Jedná se o metody
a formy výuky, o další postupy a činnosti, které učitelé užívají k systematickému rozvíjení některé části klíčové
kompetence (částí klíčových kompetencí).

Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie chápeme jako společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mi-
mo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Výchovné a vzdělávací strategie jsou for-
mulovány prostřednictvím společně uplatňovaných a upřednostňovaných postupů, metod a forem práce, případně
aktivit, příležitostí či pravidel.

Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke každé klíčové kompetenci, případně společně pro více klí-
čových kompetencí tak, aby bylo patrné, ke kterým klíčovým kompetencím se vztahují. Tím dává škola prokaza-
telně najevo, jak zajišťuje utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u všech žáků a všemi pedagogy.

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy jsou společné pro všechny učitele. Měly by tedy konkretizovat,
jaké postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity budou uplatňovat (využívat) všichni vyučující školy,
bez ohledu na to, jaký vyučovací předmět učí. Pro lepší srozumitelnost je vhodné formulovat je z pozice učitele.
Mělo by v nich být jasně a srozumitelně vymezeno, CO a JAK budou učitelé společně uplatňovat. Tyto strategie
jsou cíleně směřovány k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a procházejí celým výchovným a
vzdělávacím procesem ve škole.

• učitelé zadávají žákům takové úkoly, které řeší ve skupinách, jejich výsledky pak prezentují ostatním (KK
sociální a personální, komunikativní)

• učitelé periodicky požadují po žácích zpracování rozsáhlejší (ročníkové, seminární…) práce, žáci si volí témata
jim blízká, používají při tom více zdrojů, které konfrontují, výstupy své práce prezentují i s využitím IT tech-
nologií ostatním (KK k učení, komunikativní)

• učitelé při hodnocení žákovských prací využívají sebehodnocení žáků, např. formou týdenních plánů, osobních
rozhovorů (KK sociální a personální)

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni předmětu, které jsou společné pro všechny učitele daného vyučova-
cího předmětu.
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Např. v předmětu Český jazyk a literatura (v závorce je uvedena klíčová kompetence, jejíž část tato strategie
rozvíjí):

• učitel zařazuje do výuky diskusi, žáci si zformulují pravidla pro diskusi, kterými se budou řídit, a vyhodnocují,
jak se jim je daří dodržovat (KK komunikativní, občanská, sociální a personální)

• učitel žáky zapojuje do výkladu a organizace hodin, s jeho pomocí si žáci připravují zajímavým způsobem části
výkladu a prezentují ho svým spolužákům (KK komunikativní, k učení)

• učitel žáky učí interpretovat texty, trénuje s nimi typové úlohy zaměřené na čtení s porozuměním, žáci sami
připravují takové úlohy pro své spolužáky (KK komunikativní, sociální a personální)

• učitel do výuky zapojuje jazykové hry (scrabble, kufr aj.), využívá podstatu těchto her i pro tvorbu větších
projektů s jazykovou a literární tematikou (KK komunikativní, sociální a personální, k učení, k řešení problémů)

Oba typy výchovných a vzdělávacích strategií mají svou funkci – zatímco strategie společné pro všechny učitele
vytvářejí celkové klima školy a neomezují se na jednotlivé předměty, strategie určené pro konkrétní předmět se
zaměřují na ty postupy, které jsou vlastní pouze určitému předmětu (nebo skupině předmětů) a které pomáhají
utvářet klíčové kompetence žáků způsobem typickým pro tento předmět.

Zápis ve SMILE
Jednotlivé klíčové kompetence lze rozdělit na profilové kompetence (jakési skupiny kompetencí žáků). Do nich
potom již rozepsat konkrétní klíčové kompetence žáků, se kterými se pracuje (zatrhávají se) v jednotlivých před-
mětech a ročnících. Zatržené konkrétní klíčové kompetence se poté generují do učebních osnov předmětů u pří-
slušných ročníků.

Výchovné a vzdělávací strategie k jednotlivým klíčovým kompetencím na úrovní školy se uvádějí v sekci Kom-
petence do záložky "Výchovné a vzdělávací strategie na úrovní školy".

Výchovné a vzdělávací strategie k jednotlivým klíčovým kompetencím na úrovní předmětu se uvádějí v Uče-
ních osnovách u jednotlivých předmětů na záložce "VVS".

Rozklíčování kompetencí ve SMILE

Menu ŠVP → Kompetence (příp. ikonka  na nástrojové liště) umožňuje definovat jednotný systém kompetencí
školy. Pracovat můžete se stromem klíčových kompetencí.

Veškeré dostupné možnosti práce s kompetencemi se objevují v řádku ikon nad stromem kompetencí nebo po
stisku pravého tlačítka myši nad zvolenou kompetencí.

Kompetence definované v RVP

Na nejvyšší úrovni stromu jsou založeny klíčové kompetence definované v RVP. Pokud myší kliknete na název
kompetence levý tlačítkem, v pravé části obrazovky se objeví 4 lišty:
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• Popis v RVP – základní popis klíčové kompetence uvedený v RVP

• Návrh konkrétních kompetencí z RVP – konkrétní kompetence z RVP. V závorce je uvedeno, kolik z nich z
celkového počtu jste již rozvinuli ve svém ŠVP

• Popis v ŠVP – zde můžete zadat svůj vlastní popis této klíčové kompetence

• Výchovné a vzdělávací strategie - zde se zadávají VVS na úrovní školy.

Poznámka

Kompetence na základní úrovni stromu není možno smazat.

Profilová kompetence

Ke každé klíčové kompetenci je možno vytvořit několik profilových kompetencí. Provede se to stiskem pravého
tlačítka myši na názvu kompetence, objeví se lokální menu a z něj vyberete položku "Přidat profilovou kompetenci
kompetenci".

Profilovou kompetenci můžete také vytvořit s použitím kompetencí v RVP a to následujícím způsobem:

1. Zvolte klíčovou kompetenci.

2. Najděte si v okně vpravo v „Položkách kompetence“ kompetenci, kterou chcete použít.

3. Tu přetáhněte myší do levého okna a "položte" na klíčovou kompetenci.

Varování

V tomto případě však nedochází k navázání vaší profilové kompetence na kompetenci z RVP!

Jak je již z názvu patrno profilová kompetence se objeví v profilu absolventa. Profilová kompetence navíc tvoří
skupinu několika konkrétních kompetencí, slouží tedy především k lepší organizaci a struktuře stromu kompetencí.
Každou profilovou kompetenci je možno rozdělit právě na několik konkrétních kompetencí. Při založení profilové
kompetence se zadává pouze její název a podrobnější popis.

Založenou profilovou kompetenci můžete smazat, včetně všech konkrétních kompetencí pod ní, stiskem pravého
tlačítka myši a výběrem položky "Smazat profilovou kompetenci".
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Konkrétní kompetence

Založení konkrétní kompetence se provádí stiskem pravého tlačítka myši na profilové kompetenci volbou položky
"Přidat konkrétní kompetenci".

Při založení se zadává název a bližší popis kompetence a navázání na příslušnou kompetenci v RVP

Uvedené konkrétní kompetence bude možné při sestavování učebních osnov jednotlivých ročníků označovat jako
cíle k naplňování v jednotlivých předmětech a ročnících (více v příslušné kapitole). Naplnění dané konkrétní
kompetence v určitém ročníku určitého předmětu nebo projektu je vidět vpravo dole v políčku "Použito v:".

Konkrétní kompetenci můžete při vytvoření navázat na odpovídající kompetenci v RVP následujícím způsobem:

• Zvolte klíčovou kompetenci.

• Definujte v ní kompetenci profilovou. Ta bude u SŠ vypsána v profilu absolventa.

• Znovu označte klíčovou kompetenci a najděte si v okně vpravo v liště Položky kompetence tu kompetenci,
kterou chcete rozvíjet.

• Tuto přetáhněte myší do levého okna a "položte" na profilovou kompetenci.

nebo

• Zvolte klíčovou kompetenci.

• Definujte v ní kompetenci profilovou. Ta bude u SŠ použita v profilu absolventa.

• Nyní přidejte konkrétní kompetenci.

• V okně vpravo klikněte na tlačítko Navázáno na:, vyberte kompetenci z RVP a uložte.



II. fáze tvorby švp - naplnění

35

Konkrétní kompetenci můžete navázat (resp. převázat) na zvolenou kompetenci v RVP i dodatečně následujícím
způsobem:

• Zvolte klíčovou kompetenci a najděte si v okně vpravo v liště Položky kompetence tu kompetenci z RVP, na
kterou chcete navázat.

• Tuto přetáhněte myší do levého okna a "položte" na vaši konkrétní kompetenci, která buď není navázána nebo
byla původně navázána špatně. Pokud konkrétní kompetence nebyla navázána, tak dojde k jejímu navázání.
Pokud již byla navázána, dojde k jejímu převázání.

Pokud je kompetence z RVP ve vašem ŠVP již rozvíjena (použita), má šedý podklad.

Přesun a kopie kompetencí

V případě, že chcete již zapsanou kompetenci přesunout na jiné místo ve stromu, stačí na ní stisknout levé tlačítko
myši, držet ho stisknuté a přemístit kompetenci do nového umístění. V případě, že v průběhu přesouvání držíte
stisknutou klávesu Ctrl, vytvoří se kopie kompetence, původní zůstane na svém místě.

Takto lze přesouvat (kopírovat) jak konkrétní kompetenci, tak i profilové se všemi konkrétními kompetencemi,
které obsahuje.

Přenos kompetencí do jiného ŠVP

Pokud jste si již v jednom ŠVP rozpracovali kompetence a chcete si je přenést do jiného ŠVP, zvolte nad stromem
kompetencí ikonku . Objeví se okno:
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Nejprve vyberte kompetence, které chcete přenést do jiného ŠVP.

Poté vyberte cílový ŠVP.

V cílovém ŠVP můžete původní kompetence přepsat novými.

Tip

Tuto funkci použijete nejlépe při tvorbě více ŠVP, bez ohledu na RVP.

Kontrola pokrytí RVP

Při práci s kompetencemi můžete provést také ihned kontrolu, zda pokrýváte všechny kompetence a jejich položky
definované v RVP.

Stiskem tlačítka  se otevře okno, ve kterém se Vám zobrazí všechny položky kompetencí z RVP a červenou
tečkou jsou označeny ty, které v ŠVP nejsou pokryty.

Výstupy a výsledky vzdělávání
Ve výstupech (výsledcích vzdělávání), které se definují pro jednotlivé předměty, určujete, jakých cílů chcete do-
sáhnout z hlediska toho, co nového se posluchači naučí. Jejich plnění nastavíte poté v jednotlivých učebních blo-
cích.

Menu ŠVP → Výsledky vzdělávání (příp. ikonka na nástrojové liště) umožňuje definovat jednotný systém
očekávaných výstupů (výsledků vzdělávání) školy.

Při stanovování výsledků vzdělávání můžete:

1. definovat vlastní znění výsledku vzdělávání (nebo použít formulaci výsledku z RVP)
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2. definovat kritéria hodnocení výsledku

3. přiřadit evaluační standardy

4. vytvořit a přiřadit úlohy k výsledku

Výstupy (výsledky vzdělávání) vymezují, co je očekávaným výsledkem vzdělávání při osvojování učiva jednot-
livých vzdělávacích předmětů.

Veškeré dostupné možnosti práce s výstupy se objevují v řádku ikon nad stromem výstupů nebo po stisku pravého
tlačítka myši nad zvoleným prvkem stromu.

Ročník
U každého ročníku jsou uvedeny výsledky vzdělávání z RVP z období, do kterého ročník spadá. Pokud na ročník
kliknete levým tlačítkem myši, objeví se v pravé části obrazovky výsledky vzdělávání rozdělené podle skupin
uvedených v RVP. U každé skupiny nahoře je uvedeno, kolik z nich z celkového počtu ve skupině jste ještě
nepokryli svými výsledky vzdělávání ve svém ŠVP.

Můžete si také zvolit zda chcete zobrazovat všechny výstupy (výsledky vzdělávání) nebo jen nepokryté nebo
pokryté.
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Očekávaný výstup (výsledek vzdělávání)
Přidání výsledku vzdělávání se provede stiskem pravého tlačítka myši na názvu ročníku, objeví se lokální menu
a z něj vyberete položku "Přidat výsledek vzdělávání".

Lze použít také ikonu  v lokální nástrojové liště. Výstupy (výsledky vzdělávání), které zatím nejsou použity v
učebních osnovách v učebních blocích nebo v projektech jsou označeny ikonou . Výstupy (výsledky vzdělávání),
které jsou navázány na výsledek vzdělávání z RVP, jsou označeny ikonou .

Výsledek vzdělávání můžete navázat na odpovídající výsledek v RVP následujícími způsoby:

• Zvolte ročník předmětu.

• V okně vpravo se zobrazí skupiny výsledků vzdělávání. Otevřete skupinu (kliknutím na její název) a vyberte
odpovídající výsledek vzdělávání.

• Výstup uchopte za ikonku  a přetáhněte myší do levého okna a "položte" do vybraného ročníku.

nebo

• Zvolte ročník předmětu.

• V okně vpravo se zobrazí skupiny výsledků vzdělávání. Otevřete skupinu (kliknutím na její název) a vyberte
odpovídající výsledek vzdělávání.

• Výstup uchopte za ikonku  a přetáhněte myší do levého okna a "položte" na již existující výstup (v libovolném
předmětu a ročníku). Tím dojde k navázání cílového výstupu (mého) do určeného v RVP

nebo

• Definujte výsledek vzdělávání.

• Vpravo v okně, chcete-li tento navázat do RVP, klikněte na tlačítko Odpovídá v RVP výsledku vzdělávání.

• V novém okně se seznamem všech výsledků vzdělávání vyberte odpovídající položku.
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nebo

• Přesuňte výsledky vzdělávání hromadně

• Vpravo v okně vyberte skupinu výsledků vzdělávání.

• Uchopte ikonku  nadřazenou konkrétním výsledkům vzdělávání a přetáhněte myší do levého okna a "položte"
do vybraného ročníku.

Pokud je odpovídající výsledek vzdělávání v RVP již pokryt, má šedý podklad a je u něj výčet ročníků i se zkrat-
kami předmětů, ve kterých je naplňován.
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Při formulaci očekávaného výstupu můžete s výhodou využít bloomovu taxonomii cílů ukrytou pod tlačítkem 
. Zobrazí se seznam aktivních sloves rozdělených do jednotlivých hladin:

Bloomova taxonomie cílů

Tabulka 3.

Popis Vhodné výrazy popisující činnost
Hodnocení
Žáci stanovují na základě dříve nau-
čených norem a kritérií hodnotu ne-
bo cenu složitého produktu.

obhájit nebo vyvrátit, rozvíjet a kriti-
zovat, posoudit, zaujmout nebo pod-
pořit stanovisko, ospravedlnit, dis-
kutovat, rozhodnout, zvážit, dát do
souvislosti, pochválit, doporučit, shr-
nout

Syntéza

Hladina C:

Kromě požadavků na začlenění ne-
známé situace který je stejný jako v
hladině B, musejí žáci navíc vytvořit
něco původního: esej, obraz, model,
výstavu, herecký výkon apod.

Žáci vytvářejí z několika jednoduš-
ších komponentů původní a složitý
výrobek.

tvořit, stavět, vytvořit originál, vy-
tvořit hypotézu, komponovat, psát,
řešit, předvést, stanovit, předpově-
dět, naplánovat, rozvinout, vynalézt,
navrhnout, zorganizovat, zkombino-
vat

Analýza
Žáci rozčlení složitou věc na její
komponenty a dokáží vysvětlit, proč
je daná složitá sestava vztahů uspořá-
dána daným způsobem nebo jaké pří-
činy k takovému uspořádání vedly.

porovnat, analyzovat, rozdělit, vy-
světlit proč, ukázat jak, nakreslit
schéma, načrtnout, roztřídit, najít
rozdíl, prozkoumat, vybrat

Aplikace

Hladina B:

Úlohy z oblasti aplikace a analýzy
jsou realizovány na na neznámém
příkladě, v nové situaci nebo pomo-
cí údajů, s nimiž žáci musejí nějak
pracovat - utřídit, přeskupit, vysvět-
lit, rozebrat, zjistit příčiny a důsledky
a pod. Žáci použijí dříve naučenou látku,

například pojmy pravidla nebo gene-
ralizace při zpracování nové látky.

zařadit, aplikovat, nalézt, vybrat, vy-
počítat, použít, připravit, vytvořit,
zobecnit, uspořádat, vyřešit, před-
vést, nakreslit

Porozumění
Žáci vyjádří vlastními slovy dříve
naučenou látku.

definovat, vyjádřit vlastními slo-
vy, popsat, shrnout, podpořit názor,
uvést příklady, přiřadit, parafrázovat,
vysvětlit, zdůvodnit

Znalost

Hladina A:

Úkoly v rovině znalostí a porozu-
mění. Žáci si mají zapamatovat nebo
vybavit informace, např. jména, data,
definice apod. Vyjádřit je mají přes-
ně, jak se je učili, nebo shrnout, vy-
jádřit vlastními slovy. Žáci si vybaví, reprodukují nebo ro-

zeznají dříve naučené informace.
reprodukovat, vybavit si, uvést se-
znam, identifikovat, nazvat, označit,
vybrat, seřadit, popsat, naučit se zpa-
měti, recitovat, definovat, pojmeno-
vat, vyjmenovat

Přesun nebo kopie výsledku vzdělávání
V případě, že chcete již zapsaný výsledek vzdělávání přesunout do jiného ročníku nebo oboru, stačí na něm stisk-
nout levé tlačítko myši, držet ho stisknuté a přemístit výsledek vzdělávání do nového umístění. V případě přesu-
nu výsledku vzdělávání do jiného ročníku nebo oboru se nepřenáší případné učební bloky, které daný výsledek
vzdělávání naplňují. Učební bloky zůstanou v původním umístění a vazba je zrušena.

V případě, že v průběhu přesouvání výsledku vzdělávání držíte stisknutou klávesu Ctrl, vytvoří se kopie výsledku
vzdělávání, původní zůstane na svém místě.
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Kritéria hodnocení
Ke každému výsledku vzdělávání lze přidat kritéria hodnocení.

Evaluační standardy
Ke každému výsledku vzdělávání lze definovat evaluační standardy.

Každý evaluační standard má svůj kód (unikátní číslo), které je tvořeno kódem výstupu, následuje tečka a pořadové
číslo. Kódy jsou stanoveny v RVP jak pro výstupy, tak pro evaluační standardy.

Všechny evaluační standardy dostupné pro konkrétní výsledek vzdělávání se převezmou z RVP v těchto případech:

• při zadávání výsledku vzdělávání pomocí přetažení myší

• při ručním vytvoření nového výsledku vzdělávání a jeho navázání na výsledek vzdělávání z RVP

Úlohy
Ke každému výsledku vzdělávání lze přidat úlohy.

Úlohy můžete vytvářet už při definování výsledků vzdělávání v ŠVP. Pak můžete úlohu využít i při tvorbě tema-
tických celků ve výuce. Stejně tak uvidí úlohu každý, kdo výsledek vzdělání pokryje.

V záložce Úlohy uvidíte seznam zvolených úloh pro vybraný výstup. Pokud chcete seznam upravit, klikněte na
Upravit.
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Označením úlohy (kliknutím na název) zobrazíte náhled úlohy.

Zakliknutím čtverečku úlohu přiřadíte k danému výstupu.

Učební plány
Dalším krokem při tvorbě školního vzdělávacího programu je zadání hodinových dotací jednotlivých předmětů
v každém ročníku, případně úprava a rozšíření vzdělávacích oblastí a předmětů. Učební plán představuje souhrn
základních informací o organizaci vzdělávání na úrovni vyučovacích předmětů či jiných forem vzdělávání. Nava-
zuje na charakteristiku školního vzdělávacího programu a předjímá obsah a rozsah učebních osnov.

Úprava oborů a oblastí, stanovení dotací

Zvolíme z menu ŠVP → Učební osnovy, případně použijeme ikonu  z nástrojové lišty.

vzdělávací oblast

Je možno opravit přejatý název a popis vzdělávací oblasti z RVP. Standardně se popis naplní charakteristikou
uvedenou v RVP. Je zde také uvedena časová dotace z RVP a můžeme stanovit maximální dotaci pro vlastní ŠVP,
která nemá být překročena.

Dále jsou zde vidět aktuální součty dotací v otevřeném ŠVP v členění P-V-N (povinné-volitelné-nepovinné).

Vzdělávací předmět

V případě, že jste se rozhodli doplnit předměty jiné než v RVP, můžete to provést zde. Stiskneme pravé tlačítko
myši na názvu vzdělávací oblasti, do které chceme předmět doplnit. Objeví se lokální menu, ve kterém zvolíme
položku "Přidat předmět".

Poté doplníme název nového předmětu a stiskneme Enter. Následně můžeme v pravé části obrazovky doplnit
zkratku nového předmětu. Dále můžeme také zvolit vpravo nahoře z rozbalovací lišty navázání předmětu na před-
mět z RVP.

Poznámka

Pokud nový předmět není navázán, nejsou u něj definovány minimální hodinové dotace z RVP.

V pravé části obrazovky jsou záložky "Dotace", "Charakteristika předmětu", "Průřezová témata" a "Garant před-
mětu", "VVS" (výchovné a vzdělávací strategie).

U středních škol na lze navíc zvolit zařazení předmětu jako Všeobecný vzdělávací předmět nebo Odborný před-
mět

Na záložce Charakteristika předmětu je uvedena charakteristika předmětu z RVP, kterou můžeme doplnit či upravit
podle svých potřeb.

Na záložce Průřezová témata je možné vybrat zatržením příslušných políček všechna zvolená pokrytí průřezových
témat, příp. tematických okruhů. Lze zadat pokrytí celého tématu nebo pouze části, tedy tématického okruhu.
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U každého zaškrtnutého průřezového tématu, příp. tematického okruhu lze slovně zaznamenat, jak budeme toto
pokrytí realizovat (obsah, cíle,…).

Na záložce Garant předmětu můžete pro každý ročník určit garanta daného vyučovacího předmětu výběrem ze
seznamu zadaných uživatelů.

Na záložce VVS můžete definovat výchovné a vzdělávací strategie předmětu pro každou klíčovou kompetenci
zvlášť.

Dotace předmětu

Dotace u předmětů lze zadávat více způsoby podle zvolené formy studia a typu školy:

• A - Zadává se týdenní dotace v členění základní, disponibilní, nepovinná. Celková dotace za semestr se vypo-
čítává dle počtu týdnů.

• C1 - Zadává se dotace jako konzultační hodiny za rok. Není uveden také způsob ukončení.

• D - Dotace se neuvádí. Zadává se pouze způsob ukončení.

Tabulka 4.

Forma/RVP Základní školy Gymnázia Střední školy
Denní A A A
Denní zkrácená A A A
Denní nádstavbová - A A
Večerní - A A
Dálková - C1 C1
Kombinovaná - C1 C1
Distanční - D D

Týdenní a celková dotace předmětu

Na záložce Dotace je uvedena časová dotace předmětu stanovená pro příslušný stupeň v RVP a můžeme zde
stanovit maximální dotaci pro vlastní ŠVP. Dále se zde zobrazují celkové dotace pro stupeň zadané v otevřeném
ŠVP v členění P-V-N (povinné-volitelné-nepovinné).

Lze zde zadat také hodinové dotace předmětu pro jednotlivé ročníky vepsáním do příslušných políček. Nejdříve
se stanoví "povinnost" předmětu. Poté je možno zadat dotace pro příslušný ročník (a to nejen v celých hodinách,
ale i ve tvaru zlomku: 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 a 3/4). Dotace se zadávají v členění základní a disponibilní.
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Dotace povinného předmětu se do celkového učebního plánu započítávají vždy. Dotace nepovinného předmětu
se nezapočítávají nikdy a u dotací volitelných předmětů se započítává vždy pouze dotace skupiny volitelných
předmětů. Bližší popis je uveden v kapitole "Skupiny volitelných předmětů".

U středních škol je navíc zobrazen vedle dotací pro ročník sloupec Týdny, pomocí něhož je vypočítávána celková
dotace předmětu. Tento sloupec zobrazuje počty týdnů v jednotlivých ročnících, které byly zadány na záložce
Přehled využití týdnů do položky Výuka dle rozpisu učiva.

Počet konzultací za školní rok

Pro dálkovou formu studia na středních školách je připraven způsob zadání dotace formou konzultačních hodin
za školní rok.

Způsob ukončení předmětu

U distanční forem vzdělávání se určuje pouze způsob ukončení daného vzdělávacího předmětu.
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Zobrazení učebních plánů
V menu ŠVP → Učební plány můžeme zobrazit celkový učební plán našeho ŠVP na záložce "Učební plán".
Zobrazují se pouze celkové hodnoty za vzdělávací oblast a předmět. Jsou zde uvedeny minimální hodnoty z RVP,
maximální hodnoty definované uživatelem pro náš ŠVP a samozřejmě zadané hodnoty našeho ŠVP, které jsou
součtem všech vyplněných dotací v závislosti na povinnosti předmětů.

V případě, že v RVP předmět existuje, ale není tam uvedena dotace zobrazuje se "0". Pokud předmět vůbec v
RVP není (byl přidán Vámi a není na žádný předmět z RVP navázán) zobrazuje se "X".

Na záložce "Realizace učebního plánu" můžete zapsat poznámky a bližší vysvětlení vašich učebních plánů.

Další záložka obsahuje ročníkový učební plán stupně. Časové dotace jsou zde rozvrženy do jednotlivých ročníků.
Jsou zde rozlišeny dotace povinných předmětů, volitelných i nepovinných. Na závěr jsou uvedeny celkové součty
povinných a disponibilních dotací.

Poznámka

Červeně jsou zvýrazněny dotace předmětů, u kterých není vyplněna povinnost ( ). Dotace volitelných
předmětů je zobrazena v barvě skupiny volitelných předmětů a označena písmenem "V" ( ). Dotace
nepovinných předmětů je zobrazena v zelené barvě a označena písmenem "N" ( ).

Vedle součtu hodinových dotací za vzdělávací oblast, která obsahuje předmět ze skupiny volitelných předmětů,
se nachází otazník  s vysvětlivkou, z čeho byl součet spočítán.

Skupiny předmětů (volitelných)
V případě, že některé předměty v ŠVP budou volitelné, musíme je rozdělit do skupin. V rámci skupiny si žák
vybírá vždy pouze některé předměty. Jednotlivé předměty mohou mít různé dotace, ale do učebních plánů se
potom započítává pouze dotace skupiny volitelných předmětů, nikoli dotace všech předmětů skupiny. To umožňuje
například nabídnout předmět s dotací 2 hodiny týdně a proti němu dva předměty každý s dotací hodinu týdně.

Situace je však poněkud komplikovanější proto se ji v závěru pokusíme osvětlit na několika příkladech.

Práce se skupinami předmětů

Po volbě menu ŠVP → Skupiny předmětů se objeví obrazovka s jednotlivými ročníky, do kterých je možno
skupiny přidávat.
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Skupinu lze přidat stiskem pravého tlačítka myši na ročníku, do kterého bude skupina patřit. Objeví se lokální
menu a zvolíme položku "Přidat skupinu". Lze použít také ikonu  v lokální nástrojové liště. Nyní zadáme název
skupiny a stiskneme Enter.

V pravé části obrazovky můžeme pomocí tlačítka Barva zvolit barvu skupiny. Takto se budou zobrazovat v učeb-
ním plánu dotace předmětů z této skupiny.

Dále zadáme dotaci skupiny.

Posledním krokem při zakládání skupiny je určení předmětů, které do skupiny patří. Po stisku tlačítka Editovat se
zobrazí výběrové okno s předměty, které mají nastavenu v daném ročníku "povinnost" na volitelný.

Práce s učebními plány - příklady

V prvé řadě je potřeba rozlišit typy plánů podle typu školy:

• ZŠ - učební plán se skládá z plánu ročníkového a celkového.

• SŠ - učební plán se skládá z plánu ročníkového a přehledu rozpracování RVP do ŠVP.

Za učebními plány následuje seznam nepovinných a seznam volitelných předmětů. Na závěr je uvedena tabulka
využití týdnů. O složení hodnot v učebním plánu rozhoduje zvolená forma vzdělávání.
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Uvedené příklady se týkají denní formy vzdělávání.

Volitelné předměty z jedné oblasti, navázané na RVP (cizí jazyky)

Pro začátek velmi jednoduchý příklad:

Z takovéhoto plánu je možné vyčíst několik informací:

1. Cizí jazyky musí být v takovém ŠVP definovány obecně

2. Studují se dva cizí jazyky s naprosto shodnou dotací. Z plánu není jasné, které jazyky se vyučují.

3. Z přehledu vyplývá, že není splněno:

• Týdenní dotace cizích jazyků (21<10+10)

• Týdenní i celková dotace v oblasti Společenskovědní vzdělávání (chybí 3 hodiny týdně)

• Týdenní i celková dotace v oblasti Přírodovědné vzdělávání (chybí 1 hodina týdně)

Mnohem častější je situace, kdy jsou cizí jazyky definovány jako předměty volitelné, seskupené do skupin. Po
úpravě může vypadat plán následovně:
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Pod plánem pak najdete seznam skupin předmětů, seřazený dle ročníků:

Z čehož vyplývá, že ve třetím ročníku žák studuje 2 jazyky, a to AJ nebo NJ jako první (hlavní), a AJ nebo NJ
nebo RJ jako druhý. Stejně tak najdete skupiny předmětů i v přehledu:

Samozřejmě je potřeba plán upravit. Zatímco RVP vyžaduje 21 hodin týdně, v ŠVP mám 12+7=19 hodin týdně.

Pravidlo: V přehledu rozpracování se objeví ty skupiny předmětů, které obsahují předměty, navázané na jeden
společný předmět v RVP např. Angličtina->Cizí jazyk, Němčina->Cizí jazyk, Ruština->Cizí jazyk).

Důležité: Pokud chcete, aby se skupina volitelných předmětů objevila správně v ročníkovém plánu, je potřeba
navíc, aby se v každém ročníku, kde je definována, jmenovala stejně:

Volitelné předměty z různých oblastí s navázáním na RVP

Často se definují skupiny volitelných předmětů, které obsahují předměty navázané na různé předměty z RVP.
Například volitelné semináře (Seminář z matematiky->Matematika, Seminář z Němčiny->Další cizí jazyk. V ta-
kovém případě se skupina v přehledu neobjeví, neboť není možné započítat dotace skupiny do dotací RVP. Jed-
noduše proto, že ne každý žák prochází stejnou cestou. Dalo by se říct, že v tu chvíli jedna část žáků má o X hodin
více Matematického vzdělávání, ale o 2 hodiny méně Dalšího cizího jazyka. Nebo naopak.

Máme definovány 4 volitelné předměty ve skupině:
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Z takovéto tabulky vyplývá, že žák absolvuje v 5 hodinách týdně 2 předměty z nabízených. Podle stanovených
dotací je jasné, že si musí zvolit předměty tak, aby součet jejich dotací byl 5. Je jasné, že si musí zvolit jeden jazyk
a jeden matematický předmět. V takovém případě se předmět Volitelné předměty, s dotací 5 týdně, objeví v
ročníkovém plánu, ale nikoli v přehledu rozpracování.

Pokud byste chtěli v takto definované skupině pokrýt i RVP, v takovémto případě je to možné velmi jednoduše.
Musíme si jen nadefinovat 2 skupiny volitelných předmětů:

V takovém případě je splněna podmínka z předchozí kapitoly (všechny předměty skupiny jsou navázány na jediný
RVP předmět). A v tuto chvíli se samozřejmě objeví obě skupiny i v přehledu rozpracování.

Skupiny volitelných předmětů bez navázání RVP

Máme například následující skupinu volitelných předmětů:

V tomto případě je jasné, že si žák musí zvolit předměty v celkové dotaci 6 hodin týdně. Z hlediska dotací jsou
možné tyto kombinace:

1. Žák si zvolí 3 dvouhodinové předměty

2. Žák si zvolí 2 jednohodinové a 2 dvouhodinové předměty

Co dál vyplývá z těchto možností?

1. Zájemce o PHP musí absolvovat i literární seminář. Což může být záměr (dle mého vynikající nápad), nebo
omyl (když si uvědomíte, že PHP mohou studovat jen zájemci o literární seminář(!)

2. Žák, který si zvolí první možnost, bude mít na vysvědčení o jednu známku méně. Každopádně – dotace skupiny
se v přehledu rozpracování neobjeví, jelikož výuka těchto předmětů se nepodílí na plnění RVP.
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Učební osnovy
Z hlediska objemu jsou učební osnovy nejrozsáhlejší částí dokumentu. V nich definujete:

• pokrytí průřezových témat jednotlivými předměty

• rozvíjení kompetencí

• učivo

• pokrytí výstupů (výsledků vzdělávání)

Menu ŠVP → Učební osnovy umožňuje zadávat učební bloky do jednotlivých předmětů. Pod zvoleným předmě-
tem se zobrazují pouze ročníky, u kterých je zadána dotace. Před vkládáním učebních bloků je tedy nutné přizpů-
sobit složení předmětů v ŠVP a zadat dotace předmětů.

Vzdělávací oblast
Je možno opravit přejatý název a popis vzdělávací oblasti z RVP. Stiskneme pravé tlačítko myši na názvu vzdě-
lávací oblasti, kterou chceme změnit. Objeví se lokální menu, ve kterém zvolíme položku "Přejmenovat".

Nyní můžeme změnit název.

V pravé části obrazovky lze změnit také popis vzdělávací oblasti. Standardně se popis naplní charakteristikou
uvedenou v RVP.

V případě, že jste se rozhodli doplnit vzdělávací oblasti jiné než jsou uvedeny v RVP, je možné toto provést
zvolením ikony .

Takovouto vzdělávací oblast, která není přejata z RVP, lze také smazat a to stiskem pravého tlačítka myši nad
příslušnou vzdělávací oblastí a volbou položky „Smazat oblast“ nebo zvolením ikony  .

Vzdělávací obor (dále předmět)
Je možno opravit přejatý název a popis předmětu z RVP. Stiskneme pravé tlačítko myši na názvu předmětu, který
chceme změnit. Objeví se lokální menu, ve kterém zvolíme položku "Přejmenovat".

V pravé části obrazovky lze změnit také charakteristiku předmětu.



II. fáze tvorby švp - naplnění

51

V případě, že jste se rozhodli doplnit předměty jiné než v RVP, můžete to provést zde. Stiskneme pravé tlačítko
myši na názvu vzdělávací oblasti, do které chceme předmět doplnit. Objeví se lokální menu, ve kterém zvolíme
položku "Přidat předmět".

Poté doplníme název nového vzdělávacího oboru a stiskneme Enter. Následně můžeme v pravé části obrazovky
doplnit zkratku a charakteristiku nového oboru. Lze použít také ikonu  v lokální nástrojové liště.

Přesun nebo kopie oboru
V případě, že chcete již zapsaný obor přesunout do jiné vzdělávací oblasti, stačí na něm stisknout levé tlačítko
myši, držet ho stisknuté a přemístit obor do nové oblasti. V případě, že v průběhu přesouvání držíte stisknutou
klávesu Ctrl, vytvoří se kopie oboru, původní zůstane na svém místě.

Kopírují se také všechny očekávané výstupy všech ročníků, stejně tak i případné zadané učební bloky.

Učební blok
Učební blok chápeme jako jistou část vyučovacího procesu. Může to být jedna vyučovací hodina nebo jejich
skupina. Může se jednat o jednorázovou akci (návštěva divadla, exkurze). Stejně tak to může být projekt (např.
Den evropské unie). Nemusí se zde určit přesný časový rozsah, ten se může stanovit až v tématických plánech
jednotlivých učitelů.

Založení učebního bloku

Učební blok přidáme do zvoleného ročníku stisknutím pravého tlačítka myši na požadovaném ročníku a volbou
"Přidat učební blok". Lze použít také ikonu  v lokální nástrojové liště. Při založení učebního bloku se zadává
jeho název.

Tip

Stačí začít psát na klávesnici a text "Nový učební blok" se přepíše.

Máte možnost zaznamenat si počet hodin rezervovaných pro tento učební blok Dotace učebního bloku (na obra-
zovce úplně vpravo nahoře). Lze zadávat i půlky hodin ve tvaru "0.5".

Tato možnost existuje i pro základní školy a gymnázia, pokud v nastavení programu zaškrtnou volbu "Zobrazovat
dotace u učebního bloku".

Podrobnosti učebního bloku

Obrazovka učebního bloku je organizována do několika částí:

• Učivo,

jehož prostřednictvím žák dosáhne požadovaného výsledku vzdělávání.

• Komentář, metody, postupy, formy práce, učební zdroje

slouží k zapsání poznámek k učebnímu bloku. Zde si tedy můžete zapsat např. použité metody a postupy práce,
časový rozsah, odkazy do učebnic apod.

• Výstupy (výsledky vzdělávání)
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pokryté uvedeným učebním blokem. Všechny zvolené výsledky vzdělávání je možné vybrat zatržením přísluš-
ných políček po stisku tlačítka Editovat. Ve výběru se objevují pouze výsledky vzdělávání zadané v části Vý-
sledky vzdělávání pro daný ročník.

Kliknutím na název se přenesete do definice výstupu (výsledku vzdělávání).

• Průřezová témata,

všechna zvolená pokrytí průřezových témat nebo tématických okruhů je možné vybrat zatržením příslušných
políček po stisku tlačítka Editovat. Lze zadat pokrytí celého tématu nebo pouze části, tedy tématického okruhu.
U každého zaškrtnutého průřezového tématu nebo tématického okruhu lze slovně zaznamenat, jak budeme toto
pokrytí realizovat (obsah, cíle,…).

• Přesahy do předmětů

lze zadat přesahy do jiných předmětů. Všechny zvolené přesahy je možné vybrat zatržením příslušných políček
po stisku tlačítka Editovat. Pokud chcete zadat přesah do jiného ročníku než je tento, je třeba stisknout tlačítko
Předcházející ročník nebo Následující ročník.

Kliknutím na název učebního bloku se vám zobrazí jeho obsah.

• Přesahy z předmětů

obsahuje přesahy z jiných učebních bloků na tento. Tedy to, že jiní vyučující budou využívat tento učební blok
při své výuce.

Přesun nebo kopie učebního bloku
V případě, že chcete již zapsaný učební blok přesunout do jiného ročníku nebo předmětu, stačí na něm stisknout
levé tlačítko myši, držet ho stisknuté a přemístit učební blok do nového umístění. V případě přesunu učebního bloku
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do jiného ročníku nebo předmětu se nepřenáší případné výsledky vzdělávání, které daný učební blok naplňuje.
Výsledky vzdělávání se přesunou do cílového předmětu a ročníku včetně navázání v RVP (pokud takový výsledek
vzdělávání existuje).

V případě, že v průběhu přesouvání učebního bloku držíte stisknutou klávesu Ctrl, vytvoří se kopie učebního
bloku, původní zůstane na svém místě.

Export učebních bloků ročníku do jiného ŠVP
Pokud vytváříte více různých ŠVP, ale některé předměty v nich učíte téměř stejně, existuje možnost vyexportovat
již připravené učební bloky zvoleného ročníku do jiného ŠVP.

Nejprve zvolte předmět a ročník se zadanými učebními bloky a pak použijte ikonu  v lokální nástrojové liště.

Volba cílového ŠVP

Zvolte cílový školní vzdělávací program, do kterého chcete nakopírovat učební bloky. Na další stránce budete
moci zadat, jaký typ informací chcete kopírovat a co se stane s původními učebními bloky v cílovém ŠVP.

Možnosti exportu

Nejprve zvolte předmět a ročník v cílovém ŠVP, do kterého chcete učební bloky vybraného ročníku nakopírovat.

Kopírovat můžete:

• Názvy učebních bloků spolu s učivem

• Pokrytí výsledků vzdělávání. Pokud v cílovém ŠVP nemáte žádné výsledky vzdělávání, vytvoří se tam. Dále
máte možnost nechat vyhledat navázání na výsledky vzdělávání z RVP. Toto se provede pouze v případě, že
exportované výsledky vzdělávání v cílovém RVP existují.

• Pokrytí průřezových témat.

• Aktivity a pomůcky.

• Rozvíjení kompetencí, pokud v cílovém ŠVP tyto kompetence existují.

Pokud nedojde k navázání některých kompetencí nebo RVP výsledků vzdělávání, vypíší se na konci do zprávy
o výsledku exportu.

Varování

Můžete také navolit, že se původní obsah učebních osnov vyprázdní. V tom případě ale budou data v
cílovém ŠVP nenávratně ztracena.

Ročník
V případě, že ve stromě učebních předmětů vyberete ročník (kliknete na něj myší), objeví se v pravé části obra-
zovky tři záložky:

Na záložce "Učivo v RVP" se zobrazuje učivo definované v RVP pro stupeň, do kterého vybraný ročník spadá.
Je možné toto učivo kopírovat do učebních bloků.

Na záložce "Klíčové kompetence" se označí kompetence, které chcete u žáka rozvíjet při studiu předmětu v pří-
slušném ročníku. U každé kompetence je v závorce uvedeno období, ve kterém by se daná kompetence měla roz-
víjet (pokud je zadáno).

U středních škol navíc:
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záložka "Odborné kompetence", na které zvolíte odborné kompetence, které budou v rámci ročníku rozvíjeny.

Záložka "Aktivity, pomůcky, soutěže" slouží k uložení informací o soutěžích, pomůckách a dalších aktivitách,
které v daném ročníku probíhají. Můžete si zde zaznamenat informace, které nemohou být přímo součástí jednot-
livých učebních bloků.

Školní projekty
Vzhledem k tomu, že část výuky může probíhat formou projektů, můžete v menu ŠVP → Školní projekty založit
jednotlivé projekty vaší školy.

U každého projektu se zaškrtne, pro který ročník je určen.

Do popisu se zapíše charakteristika projektu, jeho obsah a zaměření.

Dále se zde zaznamená pokrytí průřezových témat a tématických okruhů. U každého zaškrtnutého průřezového
tématu nebo tématického okruhu lze slovně zaznamenat, jak budeme toto pokrytí realizovat (obsah, cíle,…).

V případě, že pro jednotlivé ročníky existují jisté specifické odlišnosti v obsahu projektu, je možné je také zazna-
menat. Stačí v levé části kliknout na příslušný ročník a zapsat je do pravé části obrazovky.

Na záložce "Klíčové kompetence" (u SŠ i "Odborné kompetence") se označí kompetence, které chcete u žáka v
rámci tohoto projektu v příslušném ročníku rozvíjet.

Na záložce "Výstupy" lze vybrat výsledky vzdělávání pokryté uvedeným projektem v označeném ročníku. Ve
výběru se objevují pouze výsledky vzdělávání zadané v části Výsledky vzdělávání pro daný ročník.

Přenos projektů do jiného ŠVP

Stiskem tlačítka pro export  lze exportovat vybraný projekt do jiného ŠVP.
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Možnosti exportu

Nejprve zvolte cílové ŠVP, do kterého chcete projekt nakopírovat.

Kopírovat můžete:

• Pokrytí výsledků vzdělávání. Pokud v cílovém ŠVP nemáte žádné výsledky vzdělávání, vytvoří se tam. Dále
máte možnost nechat vyhledat navázání na výsledky vzdělávání z RVP. Toto se provede pouze v případě, že
exportované výsledky vzdělávání v cílovém RVP existují.

• Pokrytí průřezových témat.

• Rozvíjení kompetencí, pokud v cílovém ŠVP tyto kompetence existují.

Pokud nedojde k navázání některých kompetencí nebo RVP výsledků vzdělávání, vypíší se na konci do zprávy
o výsledku exportu.

Pokrytí průřezových témat
Všechna průřezová témata musejí být zařazena do vzdělávání jak na 1. stupni, tak na 2. stupni.

Průřezová témata se realizují v průběhu 1. a 2. stupně v libovolných ročnících tak, aby na konci 1. stupně i na
konci 2. stupně žáci prošli všemi průřezovými tématy a do konce 9. ročníku se seznámili se všemi tematickými
okruhy průřezových témat; začlenění průřezových témat a jejich tematických okruhů do ročníků je možné volit v
libovolném pořadí tak, aby podporovalo výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy a prohlubovalo výchovné
a vzdělávací strategie vyučovacích předmětů.

Zapsání pokrytí
Začlenit průřezové téma do výuky je možné třemi způsoby:

• vytvořit vzdělávací předmět

• v rámci školního projektu

• integrací do výuky (učebních bloků)
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U každého způsobu začlenění průřezového tématu nebo tématického okruhu lze slovně zaznamenat, jak budeme
toto pokrytí realizovat (obsah, cíle,…).

Pokrytí předmětem

Na záložce "Průřezová témata" předmětu lze zaznamenat, že uvedený předmět pokrývá celé průřezové téma ne-
bo tématický okruh. Stačí zatrhnout příslušné políčko. Začlenění průřezových témat se poté objeví v celkovém
přehledu.

Pokrytí projektem

U každého školního projektu je možné zaznamenat, která průřezová témata a tématické okruhy daný projekt po-
krývá.
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Integrace do výuky

U jednotlivých učebních bloků je možné zapsat na záložce "Průřezová témata", které průřezové téma nebo téma-
tický okruh je daným učebním blokem pokryt.

Zobrazení pokrytí
Položka Průřezová témata v menu ŠVP umožňuje zobrazit u jednotlivých tématických oblastí a okruhů jejich
pokrytí v učebních osnovách. V levé části stromu si vybereme průřezové téma nebo tématický okruh, jehož po-
krytí chceme zobrazit tak, že na něj klikneme levým tlačítkem myši. Na příslušné záložce jsou potom zobrazena
začlenění.

Záložka "Celkové pokrytí" zobrazuje všechny typy pokrytí. Ostatní potom zobrazují pokrytí zvoleného průřezo-
vého tématu nebo okruhu v jednotlivých vzdělávacích oblastech a předmětech, v učebních blocích a v ročníku, v
projektech nebo předmětech. Zobrazenou tabulku si můžeme uspořádat dvojklikem na její záhlaví.

Kontrola
Kontrolu splnění podmínek RVP můžete provést v menu ŠVP → Kontroly na záložce "Začlenění průřezových
témat a tématických okruhů" tlačítkem Provést kontrolu.
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Mezipředmětové vztahy
Na definici přesahů se musí podílet celý kolektiv autorů školního vzdělávacího programu. Nalezení a využití
jednotlivých provázaností učiva mezi jednotlivými předměty je jedna z nejkomplikovanějších činností při tvorbě
školního vzdělávacího programu. Také lze s jistotou konstatovat, že je to nikdy nekončící tvořivá práce, která s
postupujícím naplňováním školního vzdělávacího programu bude doznávat změn.

Zadání přesahů
Zadání přesahu do jiných učebních bloků jiných předmětů se provádí na vlastní obrazovce učebního bloku na
záložce "Přesahy do předmětů".

Všechny zvolené přesahy je možné vybrat po stisku tlačítka Editovat. Zobrazí se okno se všemi učebními bloky
editovaného ročníku. Přesah do jiného učebního bloku se provede zaškrtnutím políčka v tomto okně před poža-
dovanou položkou.

V případě, že se požadovaný cílový blok vyskytuje v jiném ročníku, můžeme si zobrazit tyto učební bloky pomocí
tlačítek Předchozí ročník a Následující ročník.

Záložka "Přesahy z předmětů" obsahuje přesahy z jiných učebních bloků na tento. Tedy to, že jiní vyučující budou
využívat tento učební blok při své výuce.

Popis evaluačních mechanizmů
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu probíhajícího ve škole jsou činnosti spojené s hodnocením
žáků a autoevaluací práce školy. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve
výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok. Nicméně vzhledem ke změnám, které do škol přináší nové kurikulum
prostřednictvím RVP, je nutno změnit přístup k hodnocení, jeho cílům i způsobům.

Poměrně novou záležitostí je i požadavek autoevaluačních činností v rámci školy. Doposud systém "vnitřní kont-
roly a hodnocení" zajišťovaly především hospitace, závěry z pedagogických rad apod. Přesto se zavedením poža-
davku tvorby vlastního ŠVP nebudou již pedagogičtí pracovníci odkázáni na to, co z vnějšku přinese normativní
dokument, ale na to, co si sami vytvoří a realizují. V důsledku toho pak nastane i potřeba získávat zpětnou vazbu
o tom, jak celý systém uvnitř školy funguje.

Uvedené skutečnosti je možno zapsat v menu ŠVP → Evaluace (ikonka ).

Doporučený obsah evaluace
• pravidla pro hodnocení žáků

• způsoby hodnocení - klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů

• kritéria hodnocení

• autoevaluace školy
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• oblasti autoevaluace

• cíle a kritéria autoevaluace

• nástroje autoevaluace

• časové rozvržení evaluačních činností

Kontroly
Menu ŠVP → Kontrola umožňuje provést základní kontroly ŠVP. Stiskem tlačítka Provést kontrolu se provede
požadovaná kontrola a jsou zobrazeny její výsledky. Protokol o kontrole si můžete vytisknout stiskem tlačítka
Generovat dokument.

Lze provádět následující typy kontrol:

• komplexní kontrola ŠVP vůči RVP

• učební plány

• pokrytí průřezových témat

• pokrytí konkrétních kompetencí

• pokrytí výstupů (výsledků vzdělávání)

• pokrytí výstupů (výsledků vzdělávání) a kompetencí z RVP

• pokrytí evaluačních standardů

Popisy jednotlivých dostupných kontrol jsou uvedeny v následujících kapitolách.

Komplexní kontrola
Celková kontrola ŠVP vůči RVP

Tato kontrola shrnuje všechny ostatní kontroly do jedné stránky. Navíc obsahuje kontrolu dotací vzdělávacích
oblastí a předmětů.

Zahrnuje tyto kontroly v tomto pořadí:

• Kontrola pokrytí kompetencí z RVP.

Provede se kontrola pokrytí všech klíčových, popř. odborných kompetencí uvedených v RVP. Systém vypíše
seznam všech kompetencí z RVP, které nebyly navázány na žádné vlastní konkrétní kompetence v ŠVP. Červená
tečka označuje nepokryté kompetence.

• Kontrola pokrytí výstupů (výsledků vzdělávání) z RVP.

Provede se kontrola pokrytí všech výsledků vzdělávání uvedených v RVP. Systém vypíše seznam všech vý-
sledků vzdělávání z RVP, a ve sloupcích seznam předmětů navázaných na tento obor. Zeleně jsou označeny
výstupy/výsledky vzdělávání, které jsou pokryty v ŠVP. Červeně jsou označeny nepokryté. Oranžově pak vý-
stupy/výsledky vzdělávání, u kterých nelze jednoznačně určit zda jsou nebo nejsou pokryty (např. u volitených
předmětů, nebo cizích jazyků).

• Kontrola pokrytí průřezových témat, popř. tematických okruhů.

Kontroluje se, zda byla zařazena všechna průřezová témata, popř. všechny tematické okruhy na příslušném
stupni vzdělávání. Jsou vypsána ta průřezová témata, popř. tematické okruhy, které začleněny nebyly.

• Kontrola celkové dotace pro stupně
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Provede se kontrola celkových učebních plánů. Celková dotace je porovnána se závaznou minimální dotací z
RVP pro povinné předměty. Vypíše se počet hodin, který je třeba ještě přidělit.

• Kontrola celkové dotace pro ročníky

Provede se kontrola stanovených učebních plánů. Budou zkontrolovány rozsahy hodin pro jednotlivé ročníky.
Systém určí, zda zvolené dotace jsou v rozmezí hodin stanovených pro jednotlivé ročníky v RVP.

• Kontrola dotací jednotlivých vzdělávacích oblastí a předmětů

Provede se kontrola stanovených učebních plánů. Budou zkontrolovány rozsahy hodin pro jednotlivé vzdělá-
vací oblasti a předměty. Systém určí, zda součet dotací jednotlivých předmětů v oblasti odpovídá počtu hodin
stanovených v RVP pro jednotlivé oblasti a předměty.

• Platnost dokumentu

Provede se kontrola, zda máte vyplněnou platnost dokumentu ŠVP. Tento údaj lze zadat po zvolení menu ŠVP
→ Údaje školy na záložce "Základní údaje".

• Kontrola pokrytí kompetencí

Provede se kontrola, zda všechny konkrétní kompetence, které jsou definovány ve vašem ŠVP, jsou pokryty v
učebních osnovách. Systém vypíše seznam konkrétních kompetencí, které nebyly nikde naplněny. Kontrola se
provádí jak pro klíčové kompetence tak i pro případné odborné kompetence.

• Kontrola pokrytí výstupů (výsledků vzdělávání)

Provede se kontrola, zda všechny výstupy (výsledky vzdělávání), které jsou definovány ve vašem ŠVP, jsou po-
kryty v učebních osnovách. Systém vypíše seznam výstupů (výsledků vzdělávání), které nebyly nikde naplněny.

Kontroly učebních plánů
Celkové dotace pro stupně

Provede se kontrola celkových učebních plánů.

Celková dotace je porovnána se závaznou minimální dotací z RVP pro povinné předměty. Vypíše se počet hodin,
který je třeba ještě přidělit.

Celková týdenní dotace

Provede se kontrola týdenních učebních plánů.

Celková týdenní časová dotace v ŠVP je porovnána s celková dotací z RVP. Vypíše se počet hodin, který je třeba
ještě přidělit.

Celková dotace pro ročníky

Provede se kontrola stanovených učebních plánů.

Budou zkontrolovány rozsahy hodin pro jednotlivé ročníky. Systém určí, zda zvolené dotace jsou v rozmezí hodin
stanovených pro jednotlivé ročníky v RVP.

Kontroly začlenění průřezových témat
Průřezová témata pro ZŠ

Průřezová témata

Všechna průřezová témata musejí být zařazena do vzdělávání jak na 1. stupni, tak na 2. stupni.
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Tématické okruhy

Průřezová témata se realizují v průběhu 1. a 2. stupně v libovolných ročnících tak, aby na konci 1. stupně i na
konci 2. stupně žáci prošli všemi průřezovými tématy a do konce 9. ročníku se seznámili se všemi tematickými
okruhy průřezových témat.

Začlenění průřezových témat a jejich tematických okruhů do ročníků je možné volit v libovolném pořadí tak,
aby podporovalo výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy a prohlubovalo výchovné a vzdělávací strategie
vyučovacích předmětů.

Průřezová témata pro G

V průběhu vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých
průřezových témat uvedených v RVP G. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku.
Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy.

Závazná jsou pouze průřezová témata a jejich tematické okruhy. Výběr činností a námětů záleží zcela na rozhodnutí
školy. Škola může naopak průřezové téma realizovat i prostřednictvím témat, která v nabídce RVP G uvedena
nejsou.

Průřezová témata pro SŠ

Záměrem je, aby PT podpořila zejména formativní působení vzdělávacího procesu, rozvoj osobnosti žáků, jejich
společensky žádoucí návyky, postoje a způsob jednání. PT podporují i rozvoj klíčových kompetencí. Navazují
na obsah vzdělávání stanovený v kurikulárních rámcích a obsahově se s nimi vzájemně doplňují. PT se dotýkají
všech oblastí výuky i mimotřídních a mimoškolních činností.

Lze je vhodně aplikovat formou projektového učení. PT, resp. některé obsahové prvky PT, můžeme realizovat i
jako samostatný vyučovací předmět, kurz nebo vzdělávací modul, což ovšem neznamená, že se PT již nebudou
aplikovat v jednotlivých vyučovacích předmětech.

Zařazení PT do vyučovacích předmětů by nemělo být formální, ale mělo by smysluplně odpovídat učivu a mož-
nostem předmětu. Nezapomínáme ani na rozvíjení sebepojetí a sebehodnocení žáků (viz PT Občan v demokratické
společnosti): Může být součástí výchovy k občanství nebo vyučovacích předmětů, v nichž může být i teoreticky
více podloženo; např. v humanitních oborech vzdělání také předmětů psychologického nebo sociologického cha-
rakteru. Lze je vhodným přístupem učitele rozvíjet i v jiných vyučovacích předmětech včetně předmětů prakticky
– činnostně zaměřených.

Do ŠVP se zařazují všechna PT. Půjde o to dohodnout se, ve kterých ročnících a jakou formou budete PT realizovat,
čemu budete věnovat zvýšenou pozornost (vzhledem ke schopnostem a osobním vlastnostem žáků, oboru, situaci
v regionu apod.), jak budete ověřovat a hodnotit efektivitu PT.

Kontrola rozpracování RVP do ŠVP
Rozpracování RVP do ŠVP

Provede se kontrola rozvržení RVP oborů do ŠVP předmětů. Vyznačeny jsou dotace ŠVP, které nesplňují mini-
mální požadavky z RVP.

Do kontrol jsou zahrnuty pouze předměty navázané na RVP obory.

Kontroly pokrytí kompetencí
Konkrétní kompetence

Provede se kontrola, zda všechny konkrétní kompetence, které jsou definovány ve vašem ŠVP, jsou pokryty v
učebních osnovách.

Systém vypíše seznam konkrétních kompetencí, které nebyly nikde naplněny.
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Kontrola se provádí jak pro klíčové kompetence tak i pro případné odborné kompetence.

Kontrola pokrytí výstupů (výsledků vzdělávání)
Očekávané výstupy (výsledky vzdělávání)

Provede se kontrola, zda všechny výstupy (výsledky vzdělávání), které jsou definovány ve vašem ŠVP, jsou po-
kryty v učebních osnovách.

Systém vypíše seznam výstupů (výsledků vzdělávání), které nebyly nikde naplněny.

Kontrola pokrytí výstupů (výsledků vzdělávání) a kompetencí z
RVP
Výstupy (výsledky vzdělávání) z RVP

Provede se kontrola pokrytí všech výsledků vzdělávání uvedených v RVP.

Systém vypíše seznam všech výsledků vzdělávání z RVP, kterým neodpovídají žádné vlastní výsledky vzdělávání
v ŠVP a ve sloupcích seznam předmětů navázaných na tento obor. Zeleně jsou označeny výstupy/výsledky vzdě-
lávání, které jsou pokryty v ŠVP. Červeně jsou označeny nepokryté. Oranžově pak výstupy/výsledky vzdělávání,
u kterých nelze jednoznačně určit zda jsou nebo nejsou pokryty (např. u volitelných předmětů, nebo cizích jazyků).

Rozvíjení klíčových kompetencí z RVP

Provede se kontrola pokrytí všech klíčových kompetencí uvedených v RVP.

Systém vypíše seznam všech kompetencí z RVP, které nebyly navázány na žádné vlastní konkrétní kompetence
v ŠVP. Červená tečka označuje nepokryté kompetence.

Rozvíjení odborných kompetencí z RVP

Provede se kontrola pokrytí všech odborných kompetencí uvedených v RVP.

Systém vypíše seznam všech kompetencí z RVP, které nebyly navázány na žádné vlastní konkrétní kompetence
v ŠVP. Červená tečka označuje nepokryté kompetence.

Kontrola dotace učebních bloků
Kontrola dotace učebních bloků

Provede se kontrola, zda dotace zadané u jednotlivých učebních bloků v učebních osnovách nepřekračuje celkovou
dotaci přidělenou předmětu.

Kontrola pokrytí evaluačních standardů
Kontrola pokrytí evaluačních standardů

Provede se kontrola pokrytí evaluačních standardů uváděných v RVP.

Systém vypíše seznam všech výstupů a jejich evaluačních standardů z RVP a k nim vypíše informaci, kterými
výstupy v ŠVP jsou pokryty.

Generování dokumentů
Samotná tvorba školního vzdělávacího programu je vlastně seskupování obsahu a jeho strukturální členění. Do-
kument se dá ze SMILE vygenerovat dvěma způsoby:
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1. generování stylovaných dokumentů (nové)

Před vygenerováním stylového dokumentu může hlavní koordinátor nadefinovat nový vzhled celého dokumen-
tu. Není možné pracovat s úplně všemi možnými vlastnostmi textů v dokumentu, nicméně jejich škála dovoluje
nadefinovat velmi rozdílné dokumenty, nejčastěji podle účelu, pro který se tvoří. Můžete tak definovat stylové
sady např. pro úspornou variantu, můžete definovat barvy textu apod.

2. generování textů z editoru (nové)

Můžete také vytisknout jednotlivé texty z editoru. Například jen učivo, nebo jen charakteristiku předmětu apod.

U stylovaných dokumentů můžete nastavit globální změny vzhledu celého dokumentu a tím ovládat jeho rozsah
a vzhled. Stylované dokumenty budou do SMILE přibývat nyní jednodušeji než dříve a jsme schopni pružněji
reagovat na požadavky uživatelů. Stylované dokumenty poznáte podle ikonky  Kromě toho najdete u každého
dokumentu informaci, ve kterých formátech jej můžete vygenerovat.

Generování těchto dokumentů se provádí následujícím způsobem: zvolte Soubor → Generovat dokument nebo
klikněte na ikonu  , poté vyberte požadovaný dokument a stisknete tlačítko Další. Další možnosti se potom řídí
typem dokumentu, obvykle si ještě upřesníte obsah dokumentu (např. jestli všechny předměty nebo jen některé)
a zvolíte v jakém formátu dokument vygenerovat (na obrazovku, do souboru apod.).

Stylované dokumenty
Vzhled stylovaných dokumentů se dá upravovat podle definice stylů. Dokumenty generované jako stylované také
mají mírně odlišná nastavení při generování.

Stylování dokumentů se provádí v administrační části (Nastavení / Administrace / Styly). SMILE má vlastní stylo-
vou sadu, která se nazývá Základní sada. V něm jsou definovány jednotlivé styly vzhledu, použité v dokumentu.
Každý styl má stejné vlastnosti, a vlastnosti mohou mít své hodnoty:
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Základní rozdělení stylů je následující:

• titulni strana - definuje text na titulní straně. Jednotlivé texty na titulní straně můžete upravovat pomocí stylů

• nazev dokumentu

• nazev svp

• nazev skoly

• text - definuje základní vlastnosti textu dokumentu (typ, barva, velikost písma, řádkování apod.) Existují i
detailnější definice, navázané na text a to:

• text tucne - text nastaven na bold

• text popis - text nastaven na kurzívu

• nadpis - definuje základní vlastnosti nadpisů. Nadpisy v jednotlivých úrovních je možné nastavovat zvlášť.
Nadpisy jsou očíslovány od .
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• Nadpis 2 (název kapitoly na hlavní úrovni dokumentu)

• až Nadpis 6 (všechny úrovně nadpisů mají různé použití v dokumentu. Například nadpisy vzdělávacích oblastí
jsou Nadpis 3, předměty pak Nadpis 4 apod.)

• blok - definuje vzhled textů ohraničených obdélníky - např. učební bloky v osnovách. Detailnější definice jsou
následující:

• blok text - obyčejný text

• blok popis - používá se pro popisy prvků v dokumentu, nastaven na kurzívu

• blok nadpis - používá se jako hlavičky - nastaveno šedé pozadí

• blok tucne - nastaven bold pro zvýraznění

• zahlavi (zapati) definuje texty v záhlaví dokumentu, čísla stránek. Jejich "malé" varianty jsou nastaveny na
menší písmo a šedou barvu textu

• hlavicka prehledu - jsou použity v přehledech a oddělují od sebe jednotlivé ročníky, či předměty

• ramecek - definuje vzhled rámečků v učebních osnovách. Je možné změnit jeho tloušťku, barvu, styl

Na této úrovni, tedy texty, nadpisy, rámečky - je možné globálně nastavovat jednotlivé styly. Pro efektivní práci
se styly doporučujeme naši sadu Základní sada zkopírovat (označit a pomocí pravého myšítka) a úpravy dělat v
kopii. Základní styl měnit nelze, ale své styly si můžete definovat v tolika variantách, kolik budete potřebovat.

Uživatelé SMILE, kteří chtějí generovat dokumenty, najdou možnost výběru stylové sady při nastavování vlast-
ností výsledného dokumentu.

Výstraha

Jednotlivé styly v sadě Základní je sice možno přímo měnit, ale s nově načtenými šablonami se Základní
sada opět přepíše do firemního nastavení! Vámi vytvořené a pojmenované nové sady zůstanou.

Popis vlastností a hodnot stylu

Při nastavování vlastností je potřeba si uvědomit, že ne každou vlastnost má smysl nastavovat. Některé styly jsou
globální a tudíž jejich změna má vliv i na styly odvozené. Například pokud nastavíte rámeček kolem text, orámuje
se i text tucne, text popis. Totéž platí i u svislého zarovnání.

Práce se styly není úplně triviální. Proto je dovoleno měnit a definovat stylové sady pouze koordinátorům. Pokud
budete měnit nastavení stylů, doporučujeme měnit na kopii stylové sady a zkoušet s menšími dokumenty (např.
Projekty, Profil absolventa apod.)

písmo
název rodiny písma. Používaná písma jsou ta, která přicházejí jako součást SMILE.

velikost
velikost písma v bodech

tučné, kurzíva, podtržení, škrtnutí
jsou standardní vlastnosti textu

barva
nastavuje barvu textu

barva pozadí
nastavuje barvu pozadí. U textu je to celý prostor, ve kterém se text nachází, tudíž i mezery.
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pozice vodorovně
vodorovné zarovnání textu oproti prostoru, ve kterém je umístěn (vlevo, na střed, vpravo, na blok)

pozice svisle
svislé zarovnání textu. Má smysl například v kombinaci s odsazením u nadpisů

řádkování
nastavuje odsazení mezi řádky textu. Možné hodnoty jsou jedna, jedna a půl, dva

odsazení a rámeček
nastavuje vzdálenosti mezi textem a okrajem prostoru, ve kterém se text nachází, a vlastnosti rámečku. Je
možné nastavovat zvlášť každou část rámečku - tedy levý, pravý, horní, dolní. Pomocí nastavení dolní linky
rámečku vygenerujete linku pod textem (použito u Nadpis 2)

Vlastnosti rámečku jsou pak síla linky, styl linky (např. čárkovaná) a barva linky.

krytí
nastavuje způsob krytí pozadí. Každý text může mít průhledné nebo plné pozadí.

Změna vzhledu dokumentu pomocí stylů

Ideální je pracovat při úpravách stylů nad kopií stylové sady. Pokud tedy ještě svou stylovou sadu nemáte, vytvořte
si ji jako kopii kterékoliv existující. To provedete stisknutím tlačítka  nad seznamem stylových sad. Vytvoří
se nová stylová sada.

V následujícím příkladu si ukážeme definici nové stylové sady.

Dejme tomu že potřebujeme vytvořit dokument, který budeme používat pracovně, budeme se tedy snažit ušetřit
prostor při tisku dokumentu. Prostě budeme chtít zmenšit velikost písma v dokumentu.

1. Vytvoříme kopii jakéhokoli stávající stylové sady a pojmenujeme si ji - například Úsporná varianta.

2. Otevřeme si styly z Úsporné varianty - stiskem malého plus vedle názvu sady.

3. Označíme si styl nazvaný text a změníme velikost - z 10 na 9 bodů

4. Nyní si označíme styl zvaný blok a změníme opět jeho velikost - z 9 na 8 bodů.

Nyní můžeme vyzkoušet, jakou změnu prodělal dokument. Kromě nadpisů, záhlaví, zápatí se změnila velikost
všech textů.

• Otevřete si libovolný ŠVP a zvolte Soubor / Generovat dokument

• vyberte dokument a zvolte Další

• Na další stránce proveďte nastavení dle potřeby a nastavte stylovou sadu, podle které se bude dokument gene-
rovat:
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Tímto způsobem můžete připravit pro své kolegy celou řadu stylů, použitelných u každého dokumentu, který je
označen jako stylovaný .

Nastavení parametrů při generování dokumentů

Tabulka 5.

s charakteristikou předmětu Součástí přehledu budou charakte-
ristiky předmětů

Metody, postupy, formy práce školy

s identifikačními údaji Kapitola bude obsahovat identifikač-
ní údaje (dle metodiky pro tvorbu
ŠVP)

Název Název vygenerovaného dokumentu
(titulní strana a záhlaví každé strán-
ky)

negenerovat titulní stranu Součástí dokumentu nebude titulní
strana

Nastavení dokumentu

zařadit datum tisku do dokumentu V patičce každé stránky bude datum
vygenerování dokumentu

s kompetencemi Součástí Profilu absolventa budou
profilové kompetence

Profil absolventa

s popisem profilových kompetencí Každá profilová kompetence bude
obsahovat popis z ŠVP (je-li vypl-
něn)

s identifikačními údaji Kapitola bude obsahovat identifikač-
ní údaje (dle metodiky pro tvorbu
ŠVP)

s pokrývanými výstupy Součástí specifikace projektu pro
ročník bude výčet výstupů (výsledků
vzdělávání), pokrývaných projektem

Projekty

s rozvíjenými kompetencemi Specifikace ročníku v projektu ob-
sahuje přehled rozvíjených konkrét-
ních kompetencí

generovat rozvíjení kompetence
předmětem a ročníkem

U každé konkrétní kompetence bude
tabulka, zobrazující ve kterých před-
mětech a ročnících je kompetence
rozvíjena

Název Název vygenerovaného dokumentu
(titulní strana a záhlaví každé strán-
ky)

s navázáním kompetence na RVP U každé konkrétní kompetence bude
informace o tom, zda má vazbu do
RVP, popřípadě na jakou kompeten-
ci

Přehled kompetencí

s popisem kompetencí Každá konkrétní kompetence bude
obsahovat popis z ŠVP, je-li vyplněn

Přehled učiva s charakteristikou předmětu Součástí přehledu budou charakte-
ristiky předmětů

Přehled výstupů generovat kritéria hodnocení Součástí přehledu budou kritéria
hodnocení
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Přehled využití týdnů s identifikačními údaji Kapitola bude obsahovat identifikač-
ní údaje (dle metodiky pro tvorbu
ŠVP)

číslovat kapitolu Kapitola bude očíslována. Pokud je
kapitola uvnitř jiné, číslované ka-
pitoly, bude číslována v následující
úrovni

generovat popis realizace průřezo-
vých témat

Pokrytí průřezových témat bude ob-
sahovat popis realizace

prefix výstupů Podmět do formulace výstupů (ob-
vykle "žák")

s komentářem Vygeneruje komentář učebního blo-
ku

s popisem výstupů Výstupy budou generovány i s popi-
sem, je-li vyplněn

s přehledem Metody, postupy a for-
my práce

Učební blok bude obsahovat přehled
metod, postupů a forem práce

Tematický celok

s tabulkou Učební zdroje Tematický celok bude obsahovať
učebné zdroje potrebné pro výučbu

s komentářem Vygeneruje komentář učebního blo-
ku

s učivem Tematický plán generovat i s učivem
výstupy Součástí tematického plánu budou

výstupy z ŠVP
#N/A 0

Tematický plán třídy

#N/A 0
generovat výchovně vzdělávací stra-
tegie

U každého předmětu bude přehled
výchovně-vzdělávacích strategií

generovat výchovně vzdělávací stra-
tegie

U každého předmětu bude přehled
výchovně-vzdělávacích strategií

s navázáním kompetence na RVP U každé konkrétní kompetence bude
informace o tom, zda má vazbu do
RVP, popřípadě na jakou kompeten-
ci

s popisem konkrétních kompetencí Každá konkrétní kompetence bude
obsahovat popis z ŠVP (je-li vypl-
něn)

s průřezovými tématy u předmětu Předmět bude obsahovat průřezová
témata, která cele pokrývají (včetně
popisu realizace)

s přehledem Aktivity, pomůcky a
soutěže

Ročník předmětu obsahuje přehled
Aktivit, pomůcek a soutěží z ŠVP

s přehledem Metody, postupy a for-
my práce

Ročník předmětu bude obsahovat
přehled metod, postupů a forem prá-
ce

s učebním plánem předmětu Předmět bude obsahovat učební plán

Učebné osnovy

učební zdroje u ročníku Součástí ročníku v předmětu bude
seznam učebních zdrojů daného roč-
níku
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generovat kritéria hodnocení V učebním bloku bude tabulka Kri-
téria hodnocení, vztažená k pokrýva-
ným výstupům.

generovat realizaci průřezových té-
mat

Pokrytí průřezových témat bude ob-
sahovat popis realizace

prefix výstupů Podmět do formulace výstupů (ob-
vykle "žák")

průřezová témata celým názvem Průřezová témata, pokrývaná učeb-
ním blokem, se zobrazí celým ná-
zvem, nikoli zkratkou

s komentářem Vygeneruje komentář učebního blo-
ku

s popisem výstupů Výstupy budou generovány i s popi-
sem, je-li vyplněn

s přehledem Metody, postupy a for-
my práce

Učební blok bude obsahovat přehled
metod, postupů a forem práce

tématické okruhy plným názvem Tematické okruhy, pokrývané učeb-
ním blokem, se zobrazí celým ná-
zvem, nikoli zkratkou

generovat výchovně vzdělávací stra-
tegie

U každého předmětu bude přehled
výchovně-vzdělávacích strategií

s navázáním kompetence na RVP U každé konkrétní kompetence bude
informace o tom, zda má vazbu do
RVP, popřípadě na jakou kompeten-
ci

Učební blok

s popisem konkrétních kompetencí Každá konkrétní kompetence bude
obsahovat popis z ŠVP (je-li vypl-
něn)

s průřezovými tématy u předmětu Předmět bude obsahovat průřezová
témata, která cele pokrývá (včetně
popisu realizace)

s přehledem Aktivity, pomůcky a
soutěže

Ročník předmětu obsahuje přehled
Aktivit, pomůcek a soutěží z ŠVP

Učební osnovy

učební zdroje u ročníku Součástí ročníku v předmětu bude
seznam učebních zdrojů daného roč-
níku

generovat výchovně vzdělávací stra-
tegie

U každého předmětu bude přehled
výchovně-vzdělávacích strategií

kompetence u ročníku Každý ročník každého předmětu bu-
de obsahovat přehled rozvíjených
kompetencí

s navázáním kompetence na RVP U každé konkrétní kompetence bude
informace o tom, zda má vazbu do
RVP, popřípadě na jakou kompeten-
ci

s popisem konkrétních kompetencí Každá konkrétní kompetence bude
obsahovat popis z ŠVP (je-li vypl-
něn)

Učební osnovy pracovní

s přehledem Aktivity, pomůcky a
soutěže

Ročník předmětu obsahuje přehled
Aktivit, pomůcek a soutěží z ŠVP
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učební zdroje u ročníku Součástí ročníku v předmětu bude
seznam učebních zdrojů daného roč-
níku

Učební plán s identifikačními údaji Kapitola bude obsahovat identifikač-
ní údaje (dle metodiky pro tvorbu
ŠVP)

s charakteristikou oblasti Součástí přehledu budou charakte-
ristiky vzdělávacích oblastí

s charakteristikou předmětu Součástí přehledu budou charakte-
ristiky předmětů

s navázáním výstupů U každého výstupu bude informace
o tom, zda má vazbu do RVP, popří-
padě na jaký výstup

Výsledky vzdělávání

s učební bloky U každého výstupu bude seznam
učebních bloků, které výstup pokrý-
vají

Výuka předměty s charakteristikou předmětu Součástí přehledu budou charakte-
ristiky předmětů

s poznámkami k realizaci Každá realizovaná hodina bude ob-
sahovat poznámku k realizaci (je-li
vyplněna)

se zařazením celků do měsíců Každý tematický celek obsahuje in-
formaci o zařazení do měsíce ve
školním roce

Výuka tématický celek

včetně vyučovacích hodin U každého celku bude seznam vyu-
čovacích hodin
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Rozdělení úkolů
Tabulka 6. posloupnost kroků při práci se SMILE Výuka

koordinátor učitel

příprava nového školního roku 

vytvoření seznamu tříd 

přiřazení výuky 
práce se schématy výuky 

 příprava tematických plánů a mate-
riálů k výuce

výběr školního roku
odevzdání tematického plánu

schválení tematického plánu 

zahájení školního roku
 práce na přípravách k výuce
záznam o odučení

sledování průběhu výuky přehled o odučené výuce
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Příprava nového školního roku
Příprava akademického roku
V roli hlavního koordinátora můžete pracovat s akademickými roky (tlačítko ), což je synonymum pro "škol-
ní rok". Ve stromě vlevo máte seznam založených akademických roků. Chcete-li založit nový, stiskněte  nad
stromem (seznamem akademických roků).

Ve stromě je dobré zadat jméno akademického roku, které může obsahovat libovolný text. Takže můžete kromě
obvyklého letopočtu přidat k novému školnímu roku i další text.

Kromě jména obsahuje akademický rok následující informace:

1. Zkratka - tou se akademický rok prezentuje v dokumentech v případě, že se mají údaje prezentovat zkratkami.

2. Začátek a konec akademického roku.

3. Nastavení aktuálnosti akademického roku - pokud je akademický rok nastaven jako aktuální, otevírá se tak
všem jako přednastavený a ten, ve kterém se pracuje hned po příchodu do programu.

4. Popis - obecné povídání k danému roku. Na co se "letos" soustředíme, jaký bude podtitul výuky v tomto roce
apod.

Vytvoření seznamu tříd
Pokud chcete pracovat se třídami a přiřazovat výuku učitelům, zvolte v menu Výuka → Přiřazení výuky (třídy),
nebo stiskněte v liště nahoře tlačítko .

Ocitnete se v seznamu tříd zvoleného akademického roku. Třídy jsou ve stromě seskupeny nejprve dle školního
vzdělávacího programu, podle kterého se v dané třídě učí, poté podle ročníku v švp, který odpovídá výuce v dané
třídě.

Pokud chcete založit třídu, kliknete na tlačítko  nad stromem a průvodcem přidání třídy budete vyzvání k zadání
potřebných údajů. Vyberete ŠVP a ročník, podle kterého se bude daná třída učit.

Varování
V seznamu školních vzdělávacích programů se vám zobrazí jen ty švp, které jsou zamčené.

Pokud chcete třídu smazat, označte ji a stiskněte  nad stromem.

Import tříd ze souboru
Seznam tříd je možné importovat z CSV souboru, kde každý řádek představuje jeden záznam a musí obsahovat
tři povinné údaje v následujícím pořadí: třída, švp, ročník.

Třída je název třídy, název ŠVP a název ročníku jsou názvy existujícího švp a ročníku v něm. Kontrolují textově,
proto je nutné mít uvedené názvy správně zapsány. Oddělovač jednotlivých položek je možné zadat při zadávání
jména souboru.

http://cs.wikipedia.org/wiki/CSV
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Při importu se nekontrolují názvy tříd, čili může vzniknout více tříd se stejným názvem. Protože při importu mohou
vzniknout chyby, je po importu zobrazen výsledek.

Seznam obsahuje informace o správně importovaných třídách, tak také informace o chybách - nebyly-li zadány
všechny potřebné parametry, švp či ročník se nepodařilo nalézt.

Přiřazení výuky
Je-li vytvořena třída, je již k ní přiřazen učební plán, který je součástí zvoleného ŠVP. Takže pro dokončení
přípravy nového školního roku je potřeba přiřadit učitele do výuky k jednotlivým předmětům v založených třídách.

Označte třídu, se kterou chcete pracovat. Zobrazí se vám učební plán třídy:

Řádky přehledu jsou jednotlivé předměty a k nim patří:

1. Název předmětu (Český jazyk)

2. týdenní a celková dotace (1 hodina týdně, 33 hodin za ročník)

3. jméno vyučujícího

4. počet hodin týdně, které v předmětu učí

5. štítek, neboli označení typu hodiny

Tip

Štítkem můžete rozlišit určité druhy hodin, neboli organizačně rozdělit výuku v hodinách. To můžete
potřebovat v češtině (gramatika, literatura) nebo chemie (teorie, laboratorní práce apod.). Se štítkem je
možné přiřadit i dalšího učitele.
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Rozdělení výuky v daném předmětu se provádí tak, že zvolenému učiteli přiřadíte menší dotaci, než je
současná dotace v předmětu. Pro zbývající hodiny v předmětu se automaticky vytvoří nový řádek. Pokud
žádné hodiny již nezbývají, řádek se nevytvoří.

Pokud chcete řádek z předmětu vymazat, zadejte nulovou dotaci (0).

V případě, že se předmět učí v dělené třídě, lze ji rozdělit na skupiny (například v Tv "chlapci" a "dívky"). U
každého předmětu je tlačítko , kterým přidáte k dané třídě skupinu:

Jednotlivé skupiny můžete libovolně pojmenovat (uložíte klávesou Enter). Pokud chcete skupinu odstranit, stisk-
nete .
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Tvorba tematických plánů a celků
Anotace
SMILE Výuka vychází z předpokladu, že učitel

• připravuje vyučovací hodiny

• vyučovací hodiny seskupuje do tematických celků

• z tematických celků sestavuje tematický plán.

Z tohoto hlediska je možné vytvářet přímo ve skříni, jako samostatné položky, tematické celky a plány. Vyučovací
hodiny samostatně de facto neexistují, protože vždy mohou patřit do nějakého tematického celku.

Tematický plán obsahuje

• seznam všech vyučovacích hodin

• učební zdroje

• anotaci

Tematický celek i vyučovací hodina obsahují

• přípravu

• učební text

• seznam hodin celku

Vznik tematického plánu
Ve skříni může vzniknout tematický plán třemi způsoby:

Pode ŠVP
V případě vytvoření tematického plánu podle ŠVP je potřeba si uvědomit, že podkladem pro tematický plán bývají
nejčastěji učební bloky (ve SMILE). Hodinové dotace učebních bloků, jsou-li v ŠVP doplněny, se stanou předlohou
pro rozložení vyučovacích hodin v tematických celcích.

Kromě samotných celků je možné do tematického plánu přenést další informace z předlohy.
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Jsou to zejména:

• Výstupy (výsledky vzdělávání), navázané na jednotlivé učební bloky

• Průřezová témata a tematické okruhy

• Informace o mezipředmětových přesazích

• Kompetence.

Tento způsob vzniku tematického plánu je nejpohodlnější, jelikož je takovýto plán doplněn o informace z ŠVP a
tyto informace pomáhají další optimalizaci samotného ŠVP. Nezřídka se stává, že jsou v ŠVP “cíle” a “prostředky”
definované uměle, či nadsazeně, nebo naopak. Vytvořit dobrý tematický plán často znamená nutnost alespoň
kosmetických úprav ŠVP.

Podle RVP
Při vytváření tematického plánu dle RVP jsou podkladem informace obsažené ve zvoleném rámcovém vzděláva-
cím programu. Načtené informace pro tvorbu se tak mohou lišit u RVP různých typů (SŠ, gymnázium, ZŠ).

Ze struktury RVP vyplývá, že pokud chceme použít nějaké údaje pro tvorbu tematických celků, mohou to být
pouze skupiny učiva, doporučené či závazné pro daný stupeň. Stejně tak je to s výstupy a výsledky vzdělávání.
Je to tedy tak, že máte k dispozici

• seznam učiva

• seznam výsledků vzdělávání

• průřezová témata

• kompetence
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a je na vás, jak je rozložíte do celého stupně. Jinak řečeno - pokud tvoříte tematický plán pro daný ročník, jen
těžko tak můžete udělat, neznáte-li učivo, kterým se v předchozím ročníku končí, či kterým se v následujícím
začíná. Proto není tvorba tematických plánů dle RVP úplně prostá, na rozdíl od tvorby dle ŠVP, kde je již učivo
do ročníků rozděleno. Totéž samozřejmě platí i pro výsledky vzdělávání.

Přesto přináší tvorba plánů dle RVP zajímavé možnosti. Například tvorbou přímo dle RVP je možné vytvořit kostru
nového ŠVP zpětně. Představme si následující situaci: Mám v tematickém plánu, vytvořeném dle RVP, tematický
celek umocňování. Tím, že mám navázaný celek na RVP, mám na výběr výsledky vzdělávání a průřezová témata,
jejichž pokrytí mohu v tematickém plánu deklarovat.

Bez předlohy
Vytváření tematického plánu “bez předlohy” je prostým vytvářením seznamu vyučovacích hodin a jejich sesku-
pováním do tematických celků. SMILE umožňuje, z hlediska tvorby hodin, následující operace:

• přidání, přesunutí a odebrání vyučovací hodiny

• vytvoření přípravy a učebního textu k hodině

• používání příloh a multimediálních souborů

Stejně tak je možné totéž vytvářet na úrovni tematických celků. To znamená, že můžete vytvářet přípravy třeba
jen v tematickém celku a pak ji používat v každé hodině. Variabilita je velká a vy v každém okamžiku samozřejmě
víte, jestli máte u vyučovací hodiny nějakou další přípravu či učební text.

Vytváření tematického plánu je také možné přirozeným způsobem, a to tvorbou příprav k jednotlivým hodinám
v průběhu roku. SMILE nabízí dost prostředků k tomu, abychom:

• Založili a popsali tematický celek, případně k němu přidali přílohy, které bychom mohli potřebovat ve více
hodinách.

• Vytvořili hodinu, napsali si k ní přípravu a přidali přílohy.
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Po takovémto kroku se po odučení celého školního roku objeví tematický plán v čisté formě, nezahrnující rezervní
hodiny. Není pak problém, pokud zůstanou hodiny, rozložit je do jednotlivých celků, či z nich udělat rezervy.
Nebo naopak - systematicky pracovat na sekupení učiva v hodinách tak, aby jich bylo zapotřebí méně.

Přidaná hodnota při tvorbě tematických plánů je, stejně jako při tvorbě ŠVP, hmatatelná “až příští rok”. Při tvorbě
tematických plánů na další rok máte po ruce vše, co jste v roce minulém použili. Další výhodou je konfrontace
přípravy použité v minulém roce s tou dnešní. Zvláště v informatice si jistě umíme představit, že je dobré mít
možnost do svých plánů zasáhnout také hned po výuce a potřebné poznatky použít k optimalizaci výuky.

Vznik tematického celku
Tematický celek vzniká buď automaticky, při tvorbě TP dle předlohy, nebo ručně, prostým vytvořením prázdného
celku.

Ve skříni vytvoříme tematický celek nejlépe tak, že pravým tlačítkem myši klikneme na místo, kam chceme te-
matický celek přidat. Může to být složka, libovolný tematický plán, nebo přímo oddělení skříně Moje TP.

Pro vytvoření tematického celku nám stačí znát pouze jeho název. Po založení celku můžeme přidávat hodiny a
jejich náplň.

Organizace skříně
Ve skříni je složka Moje TP, kterou naprosto plně ovládá pouze její vlastník – tedy učitel. V této části skříně je
možné zakládat složky, tematické plány a tematické celky. Je vhodné si ve skříni udržovat pořádek ve složkách.
Nabízí se možnost dělat složky dle předmětů, nebo dle oborů, ve kterých učitel vyučuje.

Doporučení pro tvorbu
• Učební zdroje potřebné pro výuku, můžete zaznamenat buď k celku, nebo k hodině. Například – pokud budete

učit zeměpis a plánujete použití zeměpisného atlasu v každé hodině celku, napište si tento učební zdroj k celku.
Pokud chcete u dané hodiny použít mapu Afriky, napište si tento zdroj k hodině.

• Do učebního textu je dobré si psát příklady, otázky, písemky. Budete je mít po ruce při každém dalším otevření
učebního textu k dané hodině. Při pečlivé přípravě učebních textů můžete vytvořit kompletní pracovní sešit.

• Možnost vytisknout si tematické plány nebo celky kdykoli ze SMILE velmi ulehčuje i třeba suplování, jelikož
potřebné informace k vyučovací hodině máte pro kolegu po ruce.

• Při tvorbě TP podle předlohy se může stát, že potřebujete měnit pořadí hodin nebo některé hodiny eliminovat.
VŽDY se vyplatí pro odevzdání TP v novém školním roce odevzdávat kopii tematického plánu. To umožní
zachovat historii výuky.

• Pokud škola vlastní licenci na modul Výuka ve SMILE, umožní vám to u jednotlivých hodin zaznačit odučení
a poznamenat si k hodině důležité poznatky. Ty opět máte šanci najít v příštím roce jako přidanou hodnotu k
jednotlivým vyučovacím hodinám.
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Příprava tematických plánů a
materiálů k výuce (Moje skříň)
Moje skříň
Každý učitel má k dispozici svůj vlastní prostor, ve kterém má uloženy veškeré podklady a materiály k výuce.

Ve skříni si tedy můžete připravovat různé typy materiálů, které hodláte použít ve výuce. Připravit si vzorové
tematické plány a celky, které využijete při každoroční přípravě potřebných materiálů a podkladů.

S tematickými plány se pracuje jako se stromovou strukturou. Složky můžete vytvářet libovolně (tlačítko )a do
nich můžete umísťovat, přesunovat (pouhým tažením myši) či kopírovat (tažením myši se stisknutou klávesou
Ctrl) tematické plány i celky. Takto lze např. zkopírovat zveřejněné tematické plány z části Veřejné TP do části
Moje TP.

Varování

Přesun nebo kopii tematického plánu lze realizovat pouze do vlastních složek vytvořených v části Moje
TP.

Skříň je rozdělena na 4 části:

Moje TP
V této části skříně můžete vytvářet své tematické plány a tematické celky. Je to váš soukromý prostor, ve kte-
rém si můžete libovolně vytvářet složky a organizovat své tematické plány a celky. Tematické plány mohou,
a nemusí, být navázány na nějaký ŠVP. Obsah této části skříně můžete vytvářet, přesouvat, kopírovat nebo
mazat. Můžete také některé své materiály označit jako veřejné (tlačítko ) a tím je zpřístupníte (pouze ke
čtení) ostatním kolegům. Ti vaše veřejné položky uvidí v části skříně nazvané Veřejné TP.

Tip

Tematický celek může existovat i bez tematického plánu. Takže si můžete připravit zvlášť tematické
celky a z nich pak tematické plány skládat.

Moje materiály
Do této části skříně si můžete nadefinovat odkazy na místa v počítači, kde máte své materiály k výuce (textové
soubory, prezentace apod.), včetně přenosných médií (Flash disky). Pokud jste na počítači, ze kterého máte
přístup do definovaných umístění, můžete tyto materiály otevírat přímo ze SMILE nebo je přikládat jako
přílohy ke svým tematickým plánům a celkům v přípravách a učebních textech.

Poznámka

Pokud jste na počítači, ze kterého nemáte přístup do definovaných umístění (například nemáte-li
připojen flash disk), materiály použité v přípravách a učebních textech se zobrazí s červeným křížkem
a není možné je otevírat přímo ze Smile.
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Společné TP
S tematickými plány i celky v této části skříně pracujete v okamžiku, kdy se s někým o tematický plán dělíte.
Například pokud máte rozdělenou výuku s jiným kolegou (ve třídách, v přidělení výuky), například v chemii
vyučujete hodiny nazvané "teorie" a "laboratorní práce". Pak se svým kolegou spolupracujete na vytváření
tematického plánu. Ten, kdo je uveden u předmětu jako první vyučující v pořadí, je zároveň zodpovědný jako
jediná osoba za tematický plán a může jej odevzdat.

Veřejné TP
Pokud někdo z kolegů zveřejnil svůj tematický plán, pak mohl zveřejnit tematický plán navázaný nebo ne-
navázaný na ŠVP. Podle toho je určena struktura zveřejněných tematických plánů. Ty navázané se zobrazí
ve struktuře ŠVP/ročník/předmět, ty nenavázané ve složce se jménem autora (toho, kdo plán zveřejnil). Tyto
materiály nemůžete mazat ani upravovat, ale můžete je kopírovat do své skříně.

Příprava plánu bez ŠVP (obecný vzor)
Ve skříni můžete připravovat tematické plány i bez navázání na ŠVP. Stačí založit nový tematický plán stiskem

 a výběrem založit prázdný. Při vytváření prázdného tematického plánu zadáváte jeho název a pak jednotlivé
tematické celky, pokud je již znáte. Hodiny u jednotlivých tematických celků lze v průběhu práce jednoduše
přidávat či ubírat.

Ve stromě se pak zobrazí vytvořený tematický plán jako nadřazená položka tematickým celkům. Máte-li ve stromě
označen tematický plán, zobrazí se vám vpravo seznam vyučovacích hodin daného plánu.
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S vyučovací hodinou lze provádět následující operace:

1. Zařazení do měsíce

2. Pojmenování (název vyučovací hodiny)

3. Vypracovat přípravy na výuku (  nebo )

4. Vypracovat text pro studenty (  nebo )

5. Změnit zařazení do celku.

Po seznamu se lze pohybovat pomocí kurzorových šipek, buňka se otevírá pro úpravy stiskem Enter nebo dvojitým
klikem myši. Obsah buňky se uloží po stisku Enter.

Příprava plánu podle ŠVP ze SMILE
Pokud chcete při přípravě tematického plánu využít existujícího školního vzdělávacího programu, můžete z něj
vycházet dvěma způsoby. Podstatné je uvědomit si, zda chcete názvy učebních bloků v ŠVP použít jako názvy
tematických celků nebo jako štítky.

Tip

Pokud se máte rozhodnout, který ze způsobů zvolíte, potřebujete znát ŠVP, ze kterého čerpáte.

Učební bloky jsou tematické celky zvolíte v případě, kdy jsou učební bloky v ŠVP (potažmo v předmětu, se
kterým pracujete) definovány jako tematické celky.
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Poté se vám zobrazí seznam školních vzdělávacích programů, které jsou ve SMILE vytvořeny. Pod nimi uvidíte
seznam vzdělávacích oblastí, předmětů a ročníků. Pokud připravujete TP podle existujícího ŠVP, připravujete jej
pro konkrétní ročník konkrétního předmětu. Proto musíte ve stromě najít a označit ročník, pro který TP připra-
vujete:

V následující fázi je potřeba rozdělit hodiny učebního plánu mezi jednotlivé celky. Celky vzniknou z učebních
bloků a pokud učební bloky nesou informaci o hodinové dotaci, budou jednotlivým celkům tyto dotace přiděleny.
Hodinové dotace u jednotlivých celků je možné nastavit. Tematický plán je možné založit, pokud má zadán název
a celkový počet hodin TP se rovná, nebo je menší než počet hodin v ŠVP. Hodiny vzniklé mimo celky se zařadí
do celku nezařazené a je s nimi dále možno pracovat.
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Vznikne tematický plán, který se jmenuje EK - 01 - Automechanici a který obsahuje všechny vyučovací hodiny,
seskupené do celků:
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Učební bloky jsou štítky zvolíte v případě, kdy jsou učební bloky v ŠVP (potažmo v předmětu, se kterým pracu-
jete) definovány jako obsahové rozdělení učiva. Například v českém jazyce:
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Ne vždy se dá jednoznačně určit, jaký způsob zvolit. Proto si klidně vytvoření takového plánu vyzkoušejte. Ne-
bude-li se vám líbit práce jedním způsobem, zkuste druhý způsob.
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Úprava plánu
Obecně v plánu platí, že obsah buňky můžete měnit poté, co na ni poklepete (dvojklik myší), nebo stisknete Enter.

S plánem můžeme dělat následující úpravy:

Rozvržení do měsíců
Jednotlivé hodiny plánu můžete rozvrhnout do měsíců. Použijete-li automatické rozvržení, rozhodí se hodiny
rovnoměrně mezi měsíce, které zvolíte (buď celý školní rok, 1. pololetí, 2. pololetí anebo libovolný výběr
měsíců). Pokud chcete jednotlivou hodinu přesunout do jiného měsíce (nebo nezařazovat do měsíců), stačí
správný údaj u hodiny nastavit ve sloupci Měsíc.

Názvy hodin
Každou vyučovací hodinu lze pojmenovat. Můžete tak učinit předem, tedy při přípravě tematického plánu,
nebo až při realizaci výuky.

Příprava k výuce
je v řádku hodiny prezentována ikonkou pro dokument ( ). Obsahuje-li příprava k výuce nějaký text nebo
přílohu, je zobrazena jako vyplněný dokument ( ). Pokud poklepáte ikonku, otevře se vám vyučovací hodina
s textem, učebním textem i poznámkami k učivu z ŠVP.

Učební text (pro žáky)
se skrývá za ikonkou ( ). Pokud je nějak vyplněn, vypadá takto: . Poklepáním na tuto ikonku se vám
otevře stejné okno, jako při poklepání na přípravu ( ), jen psaní je nastaveno na textu pro žáky.

Status (z hlediska rozpracovanosti)
Každá hodina může být z hlediska rozpracovanosti ve dvou stavech. Rozpracovaná nebo dokončená. Stav
"dokončená" můžete nastavit poklepáním na buňku a nastavením "dokončeno". Stav uložíte klávesou Enter.
Status "dokončená" můžete nastavit i uvnitř hodiny - v okně pro tvorbu přípravy k výuce - zakliknutím políčka:

Práce s úlohami
Ve svých tematických celcích můžete vytvářet úlohy. Každá úloha se vytváří k ověření výstupu (výsledku vzdě-
lávání). Jednoho, či více. Vytvořené úlohy lze spravovat ve společném číselníku. V současné verzi je možné úlohy
jen spravovat a používat v přípravách a učebních textech.

Příklad 1. příklad práce s úlohami

V mém tematickém celku, nazvaném „Výpočet povrchů a objemů těles“, se vyskytují výsledky vzdělávání:

1. rozliší a znázorní základní tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec, pravidelný jehlan, rotační kužel) a vypočítá
jejich povrch a objem

2. řeší praktické úlohy s využitím poznatků o tělesech

3. využívá poznatky o funkcích k řešení praktických úloh - např. spotřeba materiálu, pohonných hmot, časová
náročnost činností

Připravím úlohu následujícího znění:

„Kolik spotřebujete plechu k výrobě 100 000 konzerv o poloměru 8cm a výšce 12cm, pokud m2 plechu váží
1kg?“

Předpokládám, že pokud žák správně odpoví, pak jsem z výše jmenovaných splnil výstup 1 a 2.

Proto, abych ověřil i poslední výstup, budu potřebovat jinou úlohu:

„Jaký průměr a výšku bude mít 2 litrová konzerva, pokud máme spotřebovat na její výrobu co nejméně
plechu?“
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Správnou odpovědí žák potvrdí i splnění posledního z výstupů – 3.

Nyní si obě úlohy připravíme v tematickém celku. Najdeme si záložku s úlohami v tematickém celku:

a klikneme na . Otevře se průvodce přidáním úlohy.

Nejprve vybereme výstupy (výsledky vzdělávání) daného celku, které chceme ověřit.

další...

Pak vybereme typ úlohy. Úloha může být následujícího typu:

Tabulka 7. typy úloh

MULTICHOICE vyberte správné odpovědi
TRUE_FALSE Ano / Ne
MATCHING Určete odpovídající dvojice
ESSAY Napište esej na téma
SHORT_ANSWER Odpovězte na otázku

Pro první úlohu vybereme typ MULTICHOICE a úlohu pojmenujeme "Kolik plechu na konzervu".

další...
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Napíšeme text úlohy a vytvoříme odpovědi:

1. 10 t

2. 1 t

3. 1 ha

4. 10 ha

odpovědi 2. a 3. označíme jako správné.

dokončit

Stejným způsobem vytvoříme jakoukoli další úlohu.

Poznámka

Úlohy jsou vázány na výstup. To znamená, že pokud kdokoli vytvoří úlohu pro daný výstup, vytvoří tak
úlohu pro kohokoli, kdo má daný výstup ve svém tematickém celku.

Seskupování úloh do skupin
V seznamu úloh lze vybrané úlohy seskupovat do skupin. Máte přístup k náhledu úlohy a můžete si tak sestavit
(zaklikáním) sadu úloh. Semafor po pravé straně seznamu ukazuje, nakolik vybrané úlohy ověřují výstupy v daném
celku.

Tip

Pokud budete naopak klikat na semafor, budou se vám označovat úlohy, které ověřují výstup, reprezen-
tovaný tlačítkem. Pokud tlačítko nezezelená, pak mezi úlohami není jediná, která by vybraný výstup
ověřovala.

Pokud si zaklikanou sadu úloh chceme uložit (můžeme takto například vytvořit text pro skupinu A, B), stačí vyplnit
její jméno a stisknout uložit.

Vybranou sadu úloh můžeme vložit do přípravy nebo učebního textu:
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Tlačítka Uložit a Smazat mají vliv jen na pojmenované skupiny úloh, nikoli na samotné úlohy. Tlačítkem Smazat
smažete jen informaci, že určité úlohy patří "k sobě". Mazání a úpravy úloh se dělají ve společném číselníku úloh.

Číselník úloh
V horní, hlavní nabídce je odkaz na Úlohy. Zde najdete všechny vzdělávací oblasti a předměty ze všech RVP v
databázi. Úlohy můžete vytvářet ve zvoleném předmětu a ročníku, stiskem tlačítka . Pokud tvoříte úlohy přímo
v číselníku, přiřazujete je pouze předmětu a ročníku. Úlohy vytvořené ve zvoleném předmětu jsou pak dostupné
při tvorbě výstupů (výsledků vzdělávání) v ŠVP.

Tip

Pokud vytvoříte úlohu pro Vzdělávání a komunikace v českém jazyce, 2. ročník, bude tato úloha dostupná
v ŠVP tvůrci Českého jazyka v každém středoškolském ŠVP.

Pokud při tvorbě Českého jazyka v ŠVP zvolíte pro ověření výsledku vzdělávání úlohu z číselníku, uvidí
tuto úlohu všichni učitelé, kteří mají za úkol v tematickém celku splnit daný výsledek vzdělávání.
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Odevzdání TP (Moje výuka)
V menu Moje výuka uvidíte, výuka kterého předmětu a ročníku je vám pro vybraný školní rok přidělena. Na
následujícím obrázku zvolil učitel tematický plán jménem EK - 01 - Automechanici pro výuku Ekonomiky ve
třídě A31:

Varování

V nabídce tematických plánů se vám zobrazí jen ty tematické plány, které jsou navázány na stejný ŠVP
i ročník, podle kterého je vytvořena třída (A31 je třetí ročník programu Automechanik).

Pokud je výuka tohoto předmětu rozdělena pomocí štítků více učitelům, zvolením dává učitel ostatním kolegům
možnost s tematickým plánem pracovat v části skříně Společné TP.

V okamžiku, kdy jsem s plánem spokojen a chci ho odevzdat stačí kliknout na tlačítko Odevzdat.
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Kontrola a schválení TP
Proces přijetí, nebo schválení, odevzdaných tematických plánů probíhá u třídy. A s třídami může pracovat uživatel
v roli hlavního koordinátora, nebo správce.

Do doby odevzdání plánu se u daného předmětu zobrazuje symbol pro neodevzdaný plán (prázdný šuplík) . Je-
li plán odevzdán, změní se ikonka na  a tematický plán je možné si prohlédnout nebo vytisknout.

Odevzdaný tematický plán může do té či oné míry odpovídat zadání - tedy školnímu vzdělávacímu programu.
Tento vztah je možné vizualizovat pomocí grafu, který se zobrazí před ikonkou pro vygenerování tematického
plánu poté, co kliknete na tlačítko Zkontrolovat.

Tři (u středních škol 4) sloupce ukazují, jak pokrýváte výsledky vzdělávání, rozvíjíte kompetence (stanovené v
ŠVP) a pokrýváte průřezová témata na úrovni tematického plánu. V konečném výsledku, má-li být všechno v
pořádku, měl by být ukazatel zelený. Kliknutím na graf zobrazíte nedostatky tematického plánu (oproti ŠVP) a
zobrazený dokument je možné vytisknout.

Program žádným způsobem nezabraňuje odevzdat, nebo schválit, tematický plán, který neodpovídá ŠVP. Roz-
hodnutí o schválení je věc, o které rozhoduje hlavní koordinátor.

Poznámka

Nedostatky tematického plánu je dokument, který ozřejmí, které požadavky školního vzdělávacího pro-
gramu nejsou splněny.

Plán se dá schválit, je-li odevzdán, musí být u něj ikonka . Pokud stisknete tuto ikonku u plánu, nebo nad celým
seznamem předmětů, stanou se odevzdané plány schválenými ( ).

Od tohoto okamžiku je možné pracovat jen s obsahem hodin (názvy hodin, přípravy na hodinu a učební texty).
Nelze již pracovat se strukturou tematického plánu. Od této chvíle se také učitelům zobrazuje možnost odučit
jednotlivé vyučovací hodiny.
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Průběh výuky
Tvorba příprav a podkladů k výuce
Základním dokumentem pro výuku je tematický plán, který obsahuje jednotlivé vyučovací hodiny. Učitel nemusí
nutně připravit svou výuku až do úrovně hodiny. Některým učitelům pro orientaci stačí tematický plán, jiní si
pečlivě připravují celý plán dopředu až do úrovně hodin. Oba přístupy jsou v programu zachyceny.

Je-li tematický plán odevzdán a schválen, stane se aktivním v tom smyslu, že jsou učiteli nabídnuty hodiny k
odučení. Učitel si může také procházet hodiny odučené.

Po začátku výuky vystačí učitel ve SMILE už jen s titulní stránkou Výuky. Na ní má seznam tříd, ve kterých učí,
v nich seznam předmětů a ve svém nastavení si může určit, kolik posledních odučených hodin chce mít na titulní
stránce a kolik hodin budoucích.

Práce se skříní před výukou
Před výukou lze samozřejmě pracovat s materiály k výuce, s přípravami i s obsahem hodin. Přijetí vašeho tematic-
kého plánu znamená, že v něm nemůžete dělat strukturální změny - tedy ubírat, přidávat hodiny, měnit tematické
celky a rozdělení hodin. Můžete ale pracovat s obsahem jednotlivých hodin.

Realizace výuky (odučení, postřehy)
Je-li hodina odučena, je možné u ní najít název vyučovací hodiny, datum, kdy byla odučena a poznámku k průběhu.
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Když si promyslíme způsob, jakým se tyto informace dostávají do SMILE, existuje mnoho cest jak pracovat na
svých přípravách i tematických plánech.

Pokud si připravíte předem jen tematické celky a jejich rozložení do celého roku, jednotlivým zaznamenáváním
hodin vlastně vytváříte tematický plán na příští rok. Neboli - následující školní rok pracujete s tematickým plánem,
který jste vytvořili podle skutečnosti. Je tedy mnohem reálnější, než když jste nuceni připravit tematický plán
předem.

Přehled a historie odučení (učitelovo schéma)
V programu je možné pracovat se schématy (Schémata ŠVP, tříd a učitelů). Ze schémat se dá velmi přehledně
vyčíst:

• kdo, koho a jaký předmět učí

• v jaké fázi odučení (ve kterém místě tematického plánu) se výuka nachází
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Generování dokumentů
Skupiny dokumentů
Tematické plány

Generuje vlastní tematický plán. Můžete zvolit zařazení charakteristik předmětů, rozvíjení kompetencí, po-
krytí výsledků vzdělávání a pokrytí průřezových témat nebo tematických okruhů v jednotlivých tematických
celcích.

Tematické celky
Generuje vlastní tematický celek. Můžete zvolit rozvíjení kompetencí, pokrytí výsledků vzdělávání a pokrytí
průřezových témat nebo tematických okruhů daným tematickým celkem.

Tematický plán třídy
Z nabídky tříd zvolte požadovanou třídu. Do výsledného dokumentu budou zahrnuty všechny tematické plány
zvolené třídy.

Dále potom nastavte požadované volby generování a stiskněte Dokončit.

Volby možností
Generovat se zařazením do měsíců

Pokud není zvoleno vygeneruje jednotlivé tematické celky chronologicky za sebou.

Pokud je zvoleno vygeneruje jednotlivé tematické celky rozvržené do měsíců (i s počty vyučovacích hodin
pro jednotlivé měsíce).

Generovat se seznamem vyučovacích hodin
Pokud není zvoleno názvy vyučovacích hodin jednotlivých tematických celků jsou vypuštěny.

Pokud je zvoleno jsou u každého tematického celku generovány i názvy vyučovacích hodin, které do daného
celku spadají.

Včetně realizace vyučovacích hodin (odučení)
Pokud není zvoleno generují se do dokumentu pouze názvy vyučovacích hodin.

Pokud je zvoleno u každé odučené vyučovací hodiny jsou generovány tyto informace:

• datum, kdy byla hodina odučena

• poznámka k realizaci hodiny

Volby tematického plánu
S charakteristikou předmětu

Pokud není zvoleno bude charakteristika předmětu vynechána.

Pokud je zvoleno budou ve vygenerovaném dokumentu uvedeny charakteristiky jednotlivých předmětů.

S kompetencemi
Pokud není zvoleno informace o rozvíjených kompetencích se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno budou ve vygenerovaném dokumentu uvedeny rozvíjené klíčové kompetence.

S výstupy (výsledky vzdělávání)
Pokud není zvoleno informace o pokrytých výstupech (výsledcích vzdělávání) se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno vygenerují se u každého tematického celku názvy pokrytých výstupů (výsledků vzdělávání).
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S průřezovými tématy
Pokud není zvoleno informace o pokrytých průřezových tématech se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno pokrytá průřezová témata jsou generována do dokumentu.

Včetně popisu realizace
Pokud je zatrženo bude u průřezových témat uveden i popis, jak je pokrytí realizováno.

Pokud není zatrženo vygenerují se pouze názvy pokrytých průřezových témat.

Tematický plán předmětu
V nabízeném stromu zvolte třídu a dále vyučovací předmět, pro který chcete tematický plán vygenerovat.

Dále potom nastavte požadované volby generování a stiskněte Dokončit.

Volby možností
Generovat se zařazením do měsíců

Pokud není zvoleno vygeneruje jednotlivé tematické celky chronologicky za sebou.

Pokud je zvoleno vygeneruje jednotlivé tematické celky rozvržené do měsíců (i s počty vyučovacích hodin
pro jednotlivé měsíce).

Generovat se seznamem vyučovacích hodin
Pokud není zvoleno názvy vyučovacích hodin jednotlivých tematických celků jsou vypuštěny.

Pokud je zvoleno jsou u každého tematického celku generovány i názvy vyučovacích hodin, které do daného
celku spadají.

Včetně realizace vyučovacích hodin (odučení)
Pokud není zvoleno generují se do dokumentu pouze názvy vyučovacích hodin.

Pokud je zvoleno u každé odučené vyučovací hodiny jsou generovány tyto informace:

• datum, kdy byla hodina odučena

• poznámka k realizaci hodiny

Volby tematického plánu
S charakteristikou předmětu

Pokud není zvoleno bude charakteristika předmětu vynechána.

Pokud je zvoleno budou ve vygenerovaném dokumentu uvedeny charakteristiky jednotlivých předmětů.

S kompetencemi
Pokud není zvoleno informace o rozvíjených kompetencích se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno budou ve vygenerovaném dokumentu uvedeny rozvíjené klíčové kompetence.

S výstupy (výsledky vzdělávání)
Pokud není zvoleno informace o pokrytých výstupech (výsledcích vzdělávání) se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno vygenerují se u každého tematického celku názvy pokrytých výstupů (výsledků vzdělávání).

S průřezovými tématy
Pokud není zvoleno informace o pokrytých průřezových tématech se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno pokrytá průřezová témata jsou generována do dokumentu.
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Včetně popisu realizace
Pokud je zatrženo bude u průřezových témat uveden i popis, jak je pokrytí realizováno.

Pokud není zatrženo vygenerují se pouze názvy pokrytých průřezových témat.

Tematický plán vyučujícího
Z nabídky zvolte požadovaného vyučujícího. Do výsledného dokumentu budou zahrnuty všechny tematické plány
zvoleného vyučujícího.

Dále potom nastavte požadované volby generování a stiskněte Dokončit.

Volby možností
Generovat se zařazením do měsíců

Pokud není zvoleno vygeneruje jednotlivé tematické celky chronologicky za sebou.

Pokud je zvoleno vygeneruje jednotlivé tematické celky rozvržené do měsíců (i s počty vyučovacích hodin
pro jednotlivé měsíce).

Generovat se seznamem vyučovacích hodin
Pokud není zvoleno názvy vyučovacích hodin jednotlivých tematických celků jsou vypuštěny.

Pokud je zvoleno jsou u každého tematického celku generovány i názvy vyučovacích hodin, které do daného
celku spadají.

Včetně realizace vyučovacích hodin (odučení)
Pokud není zvoleno generují se do dokumentu pouze názvy vyučovacích hodin.

Pokud je zvoleno u každé odučené vyučovací hodiny jsou generovány tyto informace:

• datum, kdy byla hodina odučena

• poznámka k realizaci hodiny

Volby tematického plánu
S charakteristikou předmětu

Pokud není zvoleno bude charakteristika předmětu vynechána.

Pokud je zvoleno budou ve vygenerovaném dokumentu uvedeny charakteristiky jednotlivých předmětů.

S kompetencemi
Pokud není zvoleno informace o rozvíjených kompetencích se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno budou ve vygenerovaném dokumentu uvedeny rozvíjené klíčové kompetence.

S výstupy (výsledky vzdělávání)
Pokud není zvoleno informace o pokrytých výstupech (výsledcích vzdělávání) se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno vygenerují se u každého tematického celku názvy pokrytých výstupů (výsledků vzdělávání).

S průřezovými tématy
Pokud není zvoleno informace o pokrytých průřezových tématech se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno pokrytá průřezová témata jsou generována do dokumentu.

Včetně popisu realizace
Pokud je zatrženo bude u průřezových témat uveden i popis, jak je pokrytí realizováno.

Pokud není zatrženo vygenerují se pouze názvy pokrytých průřezových témat.
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Tematický plán ze skříně
Z požadované části skříně (případně složky) zvolte tematický plán, který chcete vygenerovat. Nejsou zde genero-
vány vazby na ŠVP.

Dále potom nastavte požadované volby generování a stiskněte Dokončit.

Volby možností
Generovat se zařazením do měsíců

Pokud není zvoleno vygeneruje jednotlivé tematické celky chronologicky za sebou.

Pokud je zvoleno vygeneruje jednotlivé tematické celky rozvržené do měsíců (i s počty vyučovacích hodin
pro jednotlivé měsíce).

Generovat se seznamem vyučovacích hodin
Pokud není zvoleno názvy vyučovacích hodin jednotlivých tematických celků jsou vypuštěny.

Pokud je zvoleno jsou u každého tematického celku generovány i názvy vyučovacích hodin, které do daného
celku spadají.

Volby tematického plánu
S charakteristikou předmětu

Pokud není zvoleno bude charakteristika předmětu vynechána.

Pokud je zvoleno budou ve vygenerovaném dokumentu uvedeny charakteristiky jednotlivých předmětů.

S kompetencemi
Pokud není zvoleno informace o rozvíjených kompetencích se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno budou ve vygenerovaném dokumentu uvedeny rozvíjené klíčové kompetence.

S výstupy (výsledky vzdělávání)
Pokud není zvoleno informace o pokrytých výstupech (výsledcích vzdělávání) se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno vygenerují se u každého tematického celku názvy pokrytých výstupů (výsledků vzdělávání).

S průřezovými tématy
Pokud není zvoleno informace o pokrytých průřezových tématech se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno pokrytá průřezová témata jsou generována do dokumentu.

Včetně popisu realizace
Pokud je zatrženo bude u průřezových témat uveden i popis, jak je pokrytí realizováno.

Pokud není zatrženo vygenerují se pouze názvy pokrytých průřezových témat.

Tematický celek
Z části skříně Moje TP (případně ze složky nebo z tematického plánu) zvolte tematický celek, který chcete vy-
generovat.

Dále potom nastavte požadované volby generování a stiskněte Dokončit.

Volby možností
Generovat se zařazením do měsíců

Pokud není zvoleno vygeneruje jednotlivé tematické celky chronologicky za sebou.
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Pokud je zvoleno vygeneruje jednotlivé tematické celky rozvržené do měsíců (i s počty vyučovacích hodin
pro jednotlivé měsíce).

Generovat se seznamem vyučovacích hodin
Pokud není zvoleno názvy vyučovacích hodin jednotlivých tematických celků jsou vypuštěny.

Pokud je zvoleno jsou u každého tematického celku generovány i názvy vyučovacích hodin, které do daného
celku spadají.

Volby tematického celku
S kompetencemi

Pokud není zvoleno informace o rozvíjených kompetencích se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno budou ve vygenerovaném dokumentu uvedeny rozvíjené klíčové kompetence.

S výstupy (výsledky vzdělávání)
Pokud není zvoleno informace o pokrytých výstupech (výsledcích vzdělávání) se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno vygenerují se u každého tematického celku názvy pokrytých výstupů (výsledků vzdělávání).

S průřezovými tématy
Pokud není zvoleno informace o pokrytých průřezových tématech se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno pokrytá průřezová témata jsou generována do dokumentu.

Včetně popisu realizace
Pokud je zatrženo bude u průřezových témat uveden i popis, jak je pokrytí realizováno.

Pokud není zatrženo vygenerují se pouze názvy pokrytých průřezových témat.

Vyučovací hodina
Vygeneruje dokument s obsahem vyučovací hodiny, včetně příprav a učebních textů.

Dále nastavte požadované volby generování a stiskněte Dokončit.

Volby možností
Se stručným obsahem hodiny

Pokud není zvoleno stručný obsah vyučovací hodiny je vypuštěn.

Pokud je zvoleno vygeneruje se stručný obsah vyučovací hodiny.

S pomůckami
Pokud není zvoleno pomůcky pro danou vyučovací hodinu jsou vypuštěny.

Pokud je zvoleno jsou u dané vyučovací hodiny generovány i zadané pomůcky.

S přípravou
Pokud není zvoleno připravená příprava na hodinu se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno vygeneruje se u dané vyučovací hodiny i příprava na hodinu.

S učebním textem
Pokud není zvoleno připravený učební text pro žáky se nevygeneruje.

Pokud je zvoleno vygeneruje se u dané vyučovací hodiny i učební text pro žáky.

S poznámkami k realizaci
Pokud není zvoleno informace o realizaci vyučovací hodiny se nevygeneruje.
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Pokud je zvoleno a vyučovací hodina již byla odučena, jsou generovány tyto informace:

• datum, kdy byla hodina odučena

• poznámka k realizaci hodiny

U neodučené vyučovací hodiny je poznámka "nerealizováno".


