Dodatek ŠVP ZŠ
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Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl schválen na pedagogické radě ...... a projednán
školskou radou dne ......

V Liberci dne
Podpis ředitelky školy: _____________________

Razítko školy:

Dodatek č. 1 k ŠVP ZŠ a ZUŠ Jabloňová, platného od 1. 9. 2016
vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2017

Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Jabloňová od
1. 9. 2017 takto:
1) V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se mezi očekávané výstupy pro 2.
období doplňují další výstupy:
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v
souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti.
TV-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou
techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti.
2) V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se v Činnostech ovlivňujících
úroveň pohybových dovedností v 8. odrážce označené jako plavání nahrazují
slova dopomoci tonoucímu slovem bezpečnosti.
3) V části C, do kapitoly 7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem se ve
vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
vkládá nová 4. odrážka včetně poznámky pod čarou č. 21:
 Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu
nejméně 40 vyučovacích hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v
1. období 1. stupně. O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy.
4) Předmět Ekologický seminář pro 6. ročník byl zapracován do předmětů
Dějepis 6. - 9. ročník, Občanská výchova 6. - 9. ročník, Pracovní výchova
1. a 6. ročník, Prvouka 1. - 3. ročník, Přírodopis 6., 7. a 9. ročník, Zeměpis
6. a 9. ročník.
5) V předmětu Dějepis pro 6. - 9. ročník došlo k úpravám výstupů a obsahu
učiva.
ZÁVĚR
Tento dokument vznikl jako 1. dodatek ŠVP ZŠ a ZUŠ Jabloňová, který byl
zpracován dle RVP pro základní vzdělávání.
Tento dokument je platný od 1. 9. 2017.
Dodatek vytvořila Mgr. Regina Matušková.
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Mgr. Regina Matušková
koordinátor ŠVP
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Mgr. Iva Havlenová
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