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Motto: 

UČÍME   SE   NAVZÁJEM 
 

Obsah dodatků ke školnímu vzdělávacímu 
programu Učíme se navzájem platnému od 

1. 9. 2009 
 

Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2010 

1. 4. Učební plán:  
a) V počtu hodinových dotací k jednotlivým předmětům nezměněn, pouze 

proveden přesun části hodin z povinné do disponibilní časové dotace na 
základě změny MŠMT.  

b) Přidán předmět Život a umění (ŽU) do seznamu nabízených volitelných 
předmětů pro žáky 2. stupně s časovou dotací 2 h týdně. 

2. 5. Učební osnovy 
a) U cizích jazyků: v předmětu Anglický jazyk a Německý jazyk je doplněno 

dosažení úrovní vzdělávání A2 respektive A1. 

b) V předmětu Fyzika došlo k přesunu učiva: Světelné jevy ze 7. do 8. ročníku. 

c) V předmětu Přírodopis došlo k přesunu části učiva zahrnující pohlavní 
soustavu, sexualitu a odpovědnost v partnerských vztazích a růst a vývoj 
jedince z 8. do 9. ročníku. 



d) V předmětu Zeměpis došlo k přesunu učiva: Regionální geografie z 6. do 7. 
ročníku. 

e) Doplněny osnovy předmětu Život a umění (ŽU) 

 

Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2011 

1. 2. Charakteristika školy:  
a) v části Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce je uveden evropský 

grantový projekt: Inovace ŠVP – Výchova k prosociálnosti (Otevřeno). 

2. 3. Charakteristika ŠVP: 
a) v části Výchovné a vzdělávací strategie došlo k přidání některých strategií 

v souladu s výchovou ke komplexní prosociálnosti. 

b)  V části začlenění průřezových témat došlo k zařazení Kurzu prosociálního 
chování a 4 tématických projektových dní v rámci projektu: Inovace ŠVP – 
Výchova k prosociálnosti (Otevřeno). 

3. 5. Učební osnovy: 
a) zařazeny osnovy pro začlenění vyučovacího předmětu Německý jazyk do 8. a 

9. ročníku jako volitelného předmětu a od školního roku 2012/13 jako povinné 
výuky dalšího cizího jazyka. 

 

 

Dodatek č. 3 platný od 1. 9. 2012 

1. 4. Učební plán 
a) nově zařazen volitelný předmět: Výtvarný seminář nabízený žákům 2. stupně 

s časovou dotací 2 hodiny týdně. 

2. 5. Učební osnovy: 
a) zařazeny osnovy volitelného předmětu: Výtvarný seminář 

3. 8. Školní klub 
a) zařazen ŠVP školního klubu 

 

Dodatek č. 4 platný od 1. 9. 2013 

1. 4. Učební plán 
a) Zařazena změna učebního plánu v souvislosti s povinnou výukou dalšího 

cizího jazyka v 8. ročníku pro šk. rok 2013/14 a od roku 2014/15 v 8. a 9. 
ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. 

b) Tím došlo k ukončení volitelných předmětů v 8. ročníku od školního roku 
2013/14 a v 9. ročníku od školního roku 2014/15. 



2. 5. Učební osnovy 
a) Učební osnovy pro výuku Německého jazyka v 8. a 9. ročníku. 

b) Rozšíření učebních osnov předmětu: Občanská výchova o učivo: Dopravní 
výchova v 6. ročníku, o učivo: Ochrana člověka za běžných i mimořádných 
okolností a Obrana vlasti v 7. ročníku a o učivo: Korupce v 9. ročníku. 

c) Rozšíření učebních osnov předmětu: Pracovní orientace o učivo: Finanční 
gramotnost. 

 

Dodatek č. 5 platný od 1. 9. 2014 

1. 2. Charakteristika školy 
a) V charakteristice školy doplněna výuka Etické výchovy (v 10 stupních a v 6 

aplikačních tématech), která probíhá od roku 2009 v rámci projektu Inovace 
ŠVP – Výchova k prosociálnosti. 

b) Spolupráce s ostatními základními školami na předávání zkušeností se 
začleňováním etické výchovy do výuky. 

c) Získání ocenění za výsledky vzdělávání v oblasti etické výchovy: zlatá plaketa 
Etická škola. 

2. Učební osnovy 
a) V předmětu: Prvouka v 1. -3. ročníku rozšířeno učivo o projekt OP VK 

Dopravní výchova interaktivně. 

b) V předmětu: Přírodověda v 4. ročníku rozšířeno učivo o projekt OP VK 
Dopravní výchova interaktivně. 

c) V předmětu: Občanská výchova v 6. a 7. ročníku rozšířeno učivo o projekt OP 
VK Dopravní výchova interaktivně. 

 

Dodatek č. 6 platný od 1. 9. 2015 

1. 5. Učební osnovy 
a) Do výuky předmětu: Tělesná výchova je rozšířen plavecký výcvik na prvním 

stupni krom dosavadního 1. a 2. ročníku i na 3. ročník. 

 

 

Dodatek č. 7. platný od 1. 9. 2016 

1. 2. Charakteristika školy 
a) s končícím 5-ti letým obdobím udržitelnosti projektu Otevřeno dochází 

k přejmenování kurzů prosociálního chování na: Letní ozdravné pobyty. 

b) Od ledna 2017 již nejsou jednodenní projektové dny vázány na konkrétní 
tématické okruhy z projektu Otevřeno. 



 

2. 3. Charakteristika ŠVP 
a) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

b) Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

3. 5. Učební plán 
a)  V počtu hodinových dotací k jednotlivým předmětům nezměněn, pouze došlo 

k přesunu z povinné časové dotace na diponibilní z důvodu opatření 
k inkluzivnímu vzdělávání. 

 

Dodatek č. 8 platný od 1. 9. 2018 

1. 2. Charakteristika školy 
a) Upravuje počet žáků ve třídě na 15 v průměru na třídu ve škole s kapacitou 135 

žáků. 

2. 3. Charakteristika ŠVP 
a) změnou je především: 1. Rozšíření povinných předmětů o religionistiku, která 

nahradí předmět Strategie osobnostního rozvoje. 2. Rozšíření nepovinných 
předmětů o konverzaci z anglického jazyka a 3. Zároveň snížení počtu hodin 
nepovinného předmětu Anglický jazyk v 1. a 2 ročníku na 1 hodinu týdně. 

b) Začlenění průřezových témat do předmětu: Religionistika. 

3. 4. Učební plán 
a) Dochází k  zrušení volitelných předmětů v 6. a 7. ročníku a navýšení časové 

dotace předmětům ve vzdělávacích oblastech: Člověk a společnost, Člověk a 
příroda. 

b) Byl zrušen předmět Digitální technologie v 8. ročníku a jeho časová dotace 
byla poskytnuta pro výuku Informatiky v 6. ročníku.  

c) Dochází k nahrazení předmětu: Strategie osobnostního rozvoje předmětem: 
Religionistika. 

d) Zaveden nepovinný předmět: Konverzace z Anglického jazyka v 6. – 9. 
ročníku, 1 hodina v každém ročníku. 

4. 5. Učební osnovy 
a) Do předmětu Informatika se zařazuje učivo: Kyberkriminalita,  Digitální 

fotografie a Video 

b) Je navýšena časová dotace předmětu: Dějepis v 6. ročníku o 1 hodinu na 
celkem 2 hodiny týdně, učivo zůstává 

c) Jsou vytvořeny učební osnovy pro předmět Religionistika 

d) V předmětu Fyzika dochází k přesunu učiva Světelné jevy z 8. ročníku do 7. 
ročníku, v kterém došlo k navýšení časové dotace z 1,5 hodiny týdně na 3 
hodiny týdně. 



e) Je navýšena časová dotace předmětu: Chemie v 8. ročníku z 2 hodin na 3 
hodiny týdně, učivo zůstává. 

f) Je navýšena časová dotace předmětu: Přírodopis z 2 hodin týdně v 6. ročníku 
na 3 hodiny týdně a ze 1,5 hodiny v 7. ročníku na 2 hodiny týdně. 
V souvislosti s tím se přesouvá učivo: Umělé ekosystémy ze 7. ročníku do 6. 
ročníku a část učiva: Stavba těla rostlin a živočichů, se přesune ke zbytku 
tohoto učiva zařazeného v 7. ročníku. Část rozděleného učiva: Lidské tělo 
probíraná dosud v 9. ročníku se přesune ke zbytku tohoto učiva probíraného 
v 8. ročníku. 

g) Je navýšena časová dotace předmětu: Zeměpis z 2 hodin v 6. a 7. ročníku na 3 
hodiny týdně v 6. a 7. ročníku. Z důvodu této změny dochází k přesunu učiva: 
Terénní cvičení, Afrika, Amerika ze 7. do 6. ročníku a učiva: Evropa z 8. 
ročníku do 7. ročníku. Učivo: Politická mapa světa a krajina životní prostředí 
se přesouvá z 9. do 8. ročníku. 

h) Je opraven překlep v názvu předmětu Profesní orientace, chybně bylo uvedeno: 
Pracovní orientace. Zároveň je do předmětu doplněno učivo v 8. ročníku: 
Metody práce na sebezdokonalování.  

 

 

Dodatek č. 9 platný od 1. 9. 2018 
 

1. 3. Charakteristika ŠVP – zabezpečení žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

a) doplnění o vyhodnocování plánů pedagogické podpory a individuálních 
vzdělávacích plánů. 

 

2. 5. Učební osnovy 
a) Drobné úpravy v předmětu: Matematika ve 4. ročníku vložení výstupu ohledně 

odčítání zlomků se stejným jmenovatelem a používání znaménka „-„ pro zápis 
záporného čísla. Odčítání zlomků přidáno i do 5. ročníku. Upraven přesah do  

b) V předmětu: Prvouka zařazeno do 3. ročníku učivo používání finančních 
prostředků v běžném životě a učiv: Ochrana člověka za mimořádných událostí. 

c) V předmětu: Vlastivěda zařazeno do 5. ročníku učivo: Armádě ČR a učivo: 
Vlastnictví (soukromé, veřejné, úspory, půjčky apod.). 

d) V předmětu: Tělesná výchova zařazeny výstupy z: Plavání v 1. – 3. ročníku. 

 

 
 


