
Dodatek k ŠVP ZV Učíme se – sportujeme Základní školy a Mateřské školy 

Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace platný od 1.9.2015 verze 8 

Úpravy platné od 1.9.2016 se týkají následujících oblastí: 

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

(SVP) a zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

2. Charakteristika školy 

3. Učební plán 

4. Učební osnovy 

5. Terminologie  

Ad 1) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a indi-
viduálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP. 
PLPP i IVP sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného poradce a učitelů konkrétních vyučo-
vacích předmětů a ŠPZ. Mají písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat roz-
hovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly 
osvojení znalostí a dovedností, podmínek pro vzdělávání atd. Výchovný poradce stanoví ter-
mín přípravy PLPP i IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i 
žákem samotným. Vyhodnocování bude řešeno dle právní normy ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s 
LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úro-
veň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 
Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. Práce na 
sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zaří-
zení a žádosti zákonného zástupce žáka. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od 
obdržení doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce. Sou-
částí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP. IVP může být zpracován i pro kratší období 
než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez které-
ho nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a 
získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o 
zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli školy, který je zaznamená do 
školní matriky. 

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  

Popis pravidel a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení IVP  mimořádně nadaného žáka. 
 IVP sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného poradce a učitelů konkrétních vyučovacích 
předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a školským poradenským zaříze-
ním. IVP mimořádně nadaného žáka a žáka nadaného má písemnou podobu a při jeho sesta-
vování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vy-
cházíme z obsahu IVP stanoveného ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou 



zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven 
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. 
Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP. IVP může být zpracován i pro kratší ob-
dobí než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez které-
ho nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a 
získáním písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o 
zahájení poskytování opatření podle IVP řediteli školy, který je zaznamená do školní matriky. 

Ad 2) V bodě 2.5. Dlouhodobé projekty se mění věta V měsíci září organizuje naše škola 

několikadenní pobyt žáků šesté třídy na Go kurzu, který je věnován stmelení kolektivu a 

přijetí nově příchozích žáků do třídy na větu V měsíci září organizuje naše škola několikadenní 

pobyt žáků některých tříd na Go kurzu, který je věnován stmelení kolektivu a přijetí nově 

příchozích žáků do třídy. 

Ad 3) Učební plán 1. stupeň, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor 

Český jazyk a literatura – snížení minimální časové dotace na 33 hodin a navýšení 

disponibilních hodin. 

 1.  2. 3. 4. 5.  

Český jazyk 
a literatura 

9 7 + 2 7 + 2  5 + 2 5 + 2 33 + 8 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

Vyučovací předmět Český jazyk je na 1. stupni posílen o 8 disponibilních hodin, a to ve 2., 3., 

4. a 5. ročníku z důvodu rozvíjení gramatických schopností a čtenářské gramotnosti.                

V charakteristice předmětu je změna v časové dotaci u 2. a 3. ročníku, viz tabulka výše. 

Ad 4) V učebních osnovách vyučovacího předmětu Chemie se upravuje terminologie 

klasifikace jedovatých látek, a to učivo Zásady bezpečné práce, nebezpečné látky a přípravky 

– R-věty, S-věty, varovné značky se mění na Zásady bezpečné práce, nebezpečné látky a 

přípravky – H-věty a P-věty, piktogramy a jejich význam. 

V učebních osnovách vyučovacího předmětu Informatika se od 4. ročníku přidává učivo 

Základy programování a výstup Umí vytvořit jednodušší program. Do charakteristiky 

předmětu, časové dotaci se přidává věta 4. a 5. ročník se vyučují spojeně. 

Vyučovací předmět Zeměpis, časová dotace se přidává věta 6. a 7. ročník se vyučují spojeně. 

Vyučovací předměty Fyzika, Chemie a Výtvarná výchova se spojují takto: 

1 hodina 2 hodiny 1 hodina 1 hodina 1 hodina 1 hodina 1 hodina 

F6 F7 + Vv6 F8 + Vv9 F8 + Vv7 F9 + Vv8 Ch8 + Ch9 Ch8 + Vv9 

  
Vyučovací předmět Anglický jazyk, časová dotace se přidává věta ve 4. a 5. ročníku se 1 hodi-
nu vyučuje spojeně.  
Vyučovací předmět Ruský jazyk, časová dotace se mění věta 7. a 8. ročník se vyučují spojeně 
na větu 8. a 9. ročník se vyučují spojeně. 



Vyučovací předmět Český jazyk, časová dotace se mění věta V 6. a 7. ročníku a 8. a 9. ročníku 
se vyučuje 1 hodina spojeně na větu V 6. a 7. ročníku a 8. a 9. ročníku se vyučují 2 hodiny 
spojeně. 
Vyučovací předmět Český jazyk, časová dotace se mění věta Ve 2. a 3. ročníku se vyučují tři 
hodiny týdně spojeně a šest hodin samostatně na větu Ve 2. a 4. ročníku se vyučují tři hodiny 
týdně spojeně a věta Ve 4. a 5. ročníku se vyučují dvě hodiny týdně spojeně a pět hodin 
v každém ročníku samostatně na větu Ve 3. a 5. ročníku se vyučuje sedm hodin týdně spoje-
ně.  
Vyučovací předmět Občanská výchova, časová dotace se přidává věta Od školního roku 
2016/2017 se vyučuje 6. a 7. ročník podle učebních osnov 7. ročníku, v dalším roce podle 6. 
ročníku a  8. a 9. ročník podle učebních osnov 9. ročníku, v dalším roce podle 8. ročníku. 
Vyučovací předmět Matematika, časová dotace se přidává věta v 8. a 9. ročníku se 2 hodiny 
vyučují spojeně. 
Vyučovací předmět Dějepis, učivo a výstupy se přesunuje učivo a výstupy 8. ročníku do 7. 
ročníku. Jde o učivo Počátky absolutistických monarchií, Náboženská reformace, Habsburko-
vé na českém trůnu, vznik habsburské monarchie, Třicetiletá válka a výstupy objasní příčiny a 
důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky, na příkladech evropských dějin kon-
kretizuje absolutismus, konstituční monarchii, parlamentarismus. 
Vyučovací předmět Dějepis, učivo a výstupy se přesunuje učivo a výstupy 9. ročníku do 8. 
ročníku. Jde o učivo Česká politika po pádu absolutismu, sociální a kulturní vývoj/První svě-
tová válka, Situace v Rusku, ruské revoluce a výstupy na příkladech demonstruje zneužití 
techniky ve světových válkách a jeho důsledky, charakterizuje totalitní systémy. 9. Ročník se 
vyučuje podle ŠVP 8. verze bez dodatku. 
Vyučovací předmět Matematika, časová dotace se mění věta Ve 2. a 3. ročníku se vyučují dvě 
hodiny týdně  spojeně a tři hodiny v každém ročníku samostatně na větu Ve 2. a 4. ročníku se 
vyučuje jedna hodina týdně  spojeně a věta Ve 4. a 5. ročníku se vyučuje jedna hodina týdně  
spojeně a tři hodiny v každém ročníku samostatně na větu Ve 3. a 5. ročníku se vyučují dvě 
hodiny týdně  spojeně. 
Vyučovací předmět Praktické činnosti, časová dotace se mění věta 2. a 3. ročník, 4. a 5 ročník 
se vyučují spojeně na větu 2. a 4. ročník, 3. a 5 ročník se vyučují spojeně. 
Vyučovací předmět Hudební výchova, časová dotace se mění věta 2. a 3. ročník, 4. a 5 ročník 
se vyučují spojeně na větu 2. a 4. ročník, 3. a 5 ročník se vyučují spojeně. 
Vyučovací předmět Prvouka a Přírodověda, časová dotace se upravuje znění druhé věty tak-
to -  2. a 4. ročník, 3. a 5 ročník se vyučují spojeně, ve 3. ročníku se vyučuje jedna hodina sa-
mostatně. 
U volitelných předmětů Florbal a Technické činnosti se spojují 6., 7. a 8. ročník. 
Od nového školního roku je zaveden nový volitelný předmět Seminář z jazyka českého: 
 
VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Doplňující vzdělávací obory 
VZDĚLÁVACÍ OBOR : Seminář z jazyka českého 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : Seminář z jazyka českého 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Seminář slouží k opakování a procvičování základního učiva povinného předmětu český jazyk, 

dále k jeho prohlubování a rozšiřování. Je kladen důraz na přípravu žáků k přijímacím 



zkouškám. V hodinách se zařazuje používání různých typů testů – Scio, Cermat, práce s 

výukovými programy a s jazykovými příručkami. Zaměřuje se na prohloubení pravopisných 

znalostí, ale také na porozumění textu. V hodinách jsou také zařazována témata z literární 

výchovy ( např. rozbor uměleckých děl ) . 

 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
Vzdělávání  je zaměřeno na: 
- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů 
- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 
- využívání různých zdrojů informací ( slovníky, encyklopedie, katalogy, internet) pro rozšiřo-
vání znalostí a dovedností 
- rozvíjení kultivovaného ústního a písemného projevu 
 
Formy realizace: 
V hodinách je využívána audiovizuální technika, samostatná práce, skupinová práce, referáty, 
výukové programy, různé druhy slovníků, hry, soutěže... 
 
Časová dotace : 
1 hodina týdně v 9. ročníku, v 8. ročníku 1 hodina za 14 dní, 8. a 9. ročník se 1x za 14 dní vyu-
čují spojeně 

 
Místo realizace : 
 učebna, učebna PC 
 
Mezipředmětové vztahy : 
Člověk a jeho svět - ukázky odborného textu, naučné texty, zajímavosti 
Informační a komunikační technologie - komunikace prostřednictvím elektronické pošty 

 
Kompetence: 
Kompetence k učení 
Učitel 
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací 
-  vede žáky k užívání správné terminologie 
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 
- sleduje při hodině pokrok žáků 
- vede žáky k využívání výpočetní techniky 
Žák 
- vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků 
- osvojuje si základní jazykové a literární pojmy 
- hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
- využívá prostředků výpočetní techniky 
 
Kompetence k řešení problémů 
Učitel 
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- vede žáky k plánování postupů 



Žák 
- vyhledává informace vhodné k řešení problémů 
- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 
 
Kompetence komunikativní 
Učitel 
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- vede žáky k výstižné argumentaci 
Žák 
- snaží se vyjadřovat své myšlenky kultivovaně, a to ústně i písemně 
- naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje 
- dle svých schopností se účinně zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory 
 
Kompetence sociální a personální 
Učitel 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- vede žáky k dodržování stanovených pravidel 
Žák 
- spolupracuje ve skupině, učí se hodnotit práci skupiny či spolužáků 
- učí se řídit a usměrňovat své jednání a chování 
 
Kompetence občanské 
Učitel 
- zadává skupině úkoly způsobem, aby se zapojili do práce pokud možno všichni žáci 
- motivuje žáky k tomu, aby brali na vědomí názory svých spolužáků 
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví 
Žák 
- respektuje přesvědčení druhých lidí 
- aktivně se zapojuje do kulturního dění dle svých možností a schopností 
- učí se vytvářet pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 
Kompetence pracovní 
Učitel 
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 
Žák 
- dodržuje hygienu práce 
- dodržuje bezpečnostní pravidla při práci s výpočetní technikou 
- využívá svých znalostí v běžné praxi 

Jazyková výchova: 

Učivo: 

Pravopis – diktáty, oprava chyb v textu, doplňovací cvičení 

Všestranné jazykové rozbory 

Olympiády z českého jazyka 

Jazykové hry – křížovky, skrývačky, doplňovačky, osmisměrky… 



Testy Scio, Cermat … 

 

Výstupy:  
 (Žák dle svých možností) 
Rozvíjí vyjadřování a jazykové myšlení, poznává jazykové a pravopisné zajímavosti 
Pěstuje kulturu mluveného projevu, respektuje pravidla spisovné výslovnosti 
Využívá znalostí pravopisu při vlastní tvorbě 
Pracuje s různými jazykovými příručkami, slovníky, encyklopediemi 
 
Literární výchova 
Učivo: 
Rozbor literárního díla 
Literární hry 
Vlastní četba 
 

Výstupy: 

Tvoří literární text dle svých schopností 

Obohacuje si znalosti o významných spisovatelích a významných dílech   

Diskutuje o přečtené knize 

Od nového školního roku je zaveden nový volitelný předmět Cvičení z matematiky: 
 
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Doplňující vzdělávací obory 
VZDĚLÁVACÍ OBOR: Cvičení z matematiky 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Cvičení z matematiky 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Předmět navazuje na oblast Matematika a její aplikace a je určen pro žáky se zájmem o 

matematiku. Cílem je shrnutí a systematizace učiva matematiky základní školy, upevnění 

získaných matematických dovedností a schopností a aplikovat je při řešení problémových, 

obtížnějších příkladů. V předmětu je kladen důraz na přípravu žáků na přijímací pohovory. 

Vyučuje se v 8. a 9. ročníku a je povinně volitelný. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

Vzdělávání ve cvičení z matematiky je zaměřeno na: 

- užití matematiky v reálných situacích 

- rozvoj abstraktního myšlení 

- logické a kritické usuzování 

- rozvoj matematické gramotnosti 

 

Formy realizace: 

Vyučovací hodina - samostatná a skupinová práce, vyhledávání informací,  

 



Časová dotace: 

1 hodina týdně v 9. ročníku, v 8. ročníku 1 hodina za 14 dní, 8. a 9. ročník se 1x za 14 dní vyučují 

spojeně 

Místo realizace: 
Předmět je vyučován v pracovně matematiky a učebně PC. 
 
Mezipředmětové vztahy: 
zeměpis (měřítko mapy) 
příprava pokrmů (poměr) 
fyzika (úlohy o pohybu) 
chemie (úlohy o směsích) 
občanská výchova (statistika) 
 
Kompetence: 
Kompetence k učení 
Žák 
- si osvojuje základní matematické pojmy a vztahy, vytváří algoritmy 
- využívání prostředků výpočetní techniky 
Učitel 
- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 
- vede žáky k plánování postupů a úkolů 
- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 
- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žák 
- provádí rozbor problému a plánu řešení, odhaduje výsledky 
- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 
Učitel 
- pracuje s chybou žáka, aby ukázal cestu ke správnému řešení 
- vede žáky k ověřování výsledků 
 
Kompetence komunikativní 
Žák 
- zdůvodňuje matematické postupy 
- vytváří hypotézy 
- komunikuje na odpovídající úrovni 
Učitel 
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- podle potřeby pomáhá žákům 
 
Kompetence sociální a personální 
Žák 
- spolupracuje ve skupině 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 



Učitel 
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a předem stanovených pravidel práce ve 
skupině 
 
Kompetence občanské 
Žák 
- respektuje názory ostatních 
- formuje si volní a charakterové rysy 
- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace 
Učitel 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
 
Kompetence pracovní 
Žák 
- si zdokonaluje grafický projev 
- si efektivně organizuje vlastní práci 
Učitel 
- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů 
- vede žáky k ověřování výsledků 

Učivo: 
Početní operace 
Slovní úlohy 
Rovnice 
Grafy, tabulky 
Geometrie v rovině a prostoru 
Testy Scio, Cermat, Kalibro 
Matematické soutěže, olympiáda z matematiky, Pythagoriáda 
Matematické hlavolamy 
 
Výstupy: 
Aplikuje dovednosti získané v předmětu Matematika.  
Orientuje se v pravidlech řešení matematických hlavolamů. 
 

Minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů vzdělávání žáků s LMP jsou 

zapracovány do Charakteristiky ŠVP jako odkaz na RVP ZV platný od 1.9.2016. 

Ad 5) V celém textu ŠVP se nahrazuje označení žák se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a sociálním znevýhodněním platným termínem žák s přiznanými 

podpůrnými opatřeními, (novela školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). 
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