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Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 12.11.2022 

 

Kielet ja käännössuunta 

tšekistä suomeen 

Aihepiiri (aukt3) 

koulutus 

Käännöstehtävä 

Käännettävä teksti on seuraavalla sivulla. Teksti on 

Ote koulun opetussuunnitelmasta 

Lähde: https://www.zsletovice.cz/media/files/download/gbgho8mk597jpgr  

Käännettävä teksti on lyhennetty alkuperäisestä tutkintoa varten, eikä siitä tehtyä käännöstä 

merkitä otteittaiseksi käännökseksi. 

Käännöksen käyttötarkoitus: 

Oikaisuvaatimuksen tueksi 

 

Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoidun kääntäjän ohjeiden 
mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke. 

Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan 
anonyymisti. 

Käännettävän tekstin pituus 1965 merkkiä. 
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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Letovice 

 

2 Charakteristika školy 

 

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola Letovice, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, která poskytuje v oboru 

základní škola vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku, v oboru základní škola speciální žákům od 1. do 

10. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velmi velké školy, což vytváří mimořádnou 

náročnost na kvalitu organizace vnitřního života školy a dodržování stanovených pravidel všemi 

účastníky vzdělávání. 

2.2 Umístění školy  

Škola je umístěna na okraji města Letovice, dopravní dostupnost školy je dobrá. 

2.3 Charakteristika žáků 

ZŠ Letovice je jedinou základní školou v Letovicích a zároveň tvoří spádovou oblast pro severní části 

okresu Blansko. Má charakter újezdní školy, protože na 2. stupeň postupně přicházejí žáci z okolních 

5 neúplných škol. Do školy dojíždějí žáci z 30 okolních obcí. Škola vzdělává žáky jak velmi nadané 

(odchody na víceletá gymnázia jsou minimální), tak žáky průměrné i žáky se vzdělávacími obtížemi, 

včetně žáků s mentálním postižením. Vzdělávání žáků s LMP je realizováno dle individuálních 

možností, a to jak integrací v běžných třídách, tak i výukou ve třídách zřízených dle §16 odst. 9 

Školského zákona. V těchto třídách je realizována výuka i pro žáky se SMP. V případě potřeby škola 

poskytuje vzdělání i žákům s tělesným postižením.  

2.4 Podmínky školy 

ZŠ Letovice je úplná škola. Škola má k dispozici 9 oddělení školních družin. Žáci mohou využívat 

zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. Budova školy disponuje 

32 kmenovými učebnami, odbornými učebnami chemie, fyziky, přírodopisu, dějepisu a zeměpisu, 

hudební výchovy, učebnou pro výpočetní techniku, jazykovou učebnou, odbornou učebnou pro 

speciální pedagogiku, dřevodílnou, kovodílnou, cvičnou kuchyňkou a učebnou šití, školní žákovskou 

knihovnou, dvěma tělocvičnami, školním dvorem pro 1. stupeň, školní terasou pro 2. stupeň.  


