
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 1.9.2017 se týkají následujících oblastí: 

1. Charakteristika školy 

2. Učební osnovy 

Ad 1)  

V bodě 2.5. Dlouhodobé projekty se mění věta V rámci tělesné výchovy pořádáme pro žáky 
8. tříd lyžařský výcvik a žáci 2. a 3. tříd navštěvují plaveckou školu  v krytém bazénu v České 
Vsi, probíhá celoroční soutěž ,,Sportovec roku“ na větu V rámci tělesné výchovy pořádáme 
pro žáky 2. stupně lyžařský výcvik a žáci 2. a 3. tříd navštěvují povinnou výuku plavání v pla-
vecké škole  v krytém bazénu v České Vsi v rozsahu 40 hodin, které absolvují během dvou let, 
probíhá celoroční soutěž ,,Sportovec roku“. 

Ad 4)  

V učebních osnovách vyučovacího předmětu Tělesná výchova se přidávají výstupy: adaptuje 

se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady plavecké dovednosti a zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. Učivo volí organizátor plaveckého 

výcviku  tak, aby byly splněny výstupy (učivo: hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, 

základní plavecké dovednosti, jeden plavecký styl- plavecká technika, prvky sebezáchrany a 

dopomoci tonoucímu). 

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

Základy programování a výstup Umí vytvořit jednodušší program. V charakteristice 

předmětu, časové dotaci se mění věta 4. a 5. ročník se vyučují spojeně na větu 4. a 5. ročník 

se vyučují odděleně. 

Vyučovací předmět Hudební výchova, časová dotace se přidává věta Od školního roku 2017/2018 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 Výchova ke zdraví, časová dotace se přidává věta Od školního roku 2017/2018 se 

vyučuje  8. a 9. ročník podle učebních osnov 9. ročníku, v dalším roce podle 8. ročníku. 

Ve všech vyučovacích předmětech se 1. a 2. třída vyučují spojeně, v Matematice se 2. ročník vyučuje 

jednu hodinu samostatně. 

Vyučovací předměty Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova a Praktické činnosti se 

vyučují spojeně v 1., 2. a 3. ročníku a 4. a 5. ročníku. 

Vyučovací předmět Anglický jazyk, časová dotace se přidává věta ve 4. a 5. ročníku se 3 hodiny vyučují 

spojeně.  

Vyučovací předměty Český jazyk, Prvouka s Přírodovědou se ve 3. a 5. ročníku vyučují spojeně, 

Prvouka ve 3. ročníku se jedna hodina vyučuje samostatně, Český jazyk ve 3. ročníku je vyučován dvě 

hodiny samostatně.  

Vyučovací předměty Matematika, Vlastivěda a Tělesná výchova se vyučují ve 4. a 5. ročníku spojeně, 

v Matematice se jedna hodina u obou tříd vyučuje samostatně. 



Vyučovací předmět Chemie, časová dotace se přidává věta 8. a 9. ročník se jednu hodinu vyučují 

spojeně. 

Vyučovací předmět Zeměpis, časová dotace se přidává věta Od školního roku 2017/2018 se vyučuje  

6. a 7. ročník podle učebních osnov 7. ročníku, v dalším roce podle 6. ročníku. 

Vyučovací předmět Fyzika, časová dotace se přidává věta 6. a 7. ročník se jednu hodinu vyučují 

spojeně a 8. a 9. ročník se jednu hodinu vyučují spojeně. 

Vyučovací předmět Dějepis, časová dotace se přidává věta 8. a 9. ročník se vyučují jednu hodinu 

spojeně a 8. ročník má jednu hodinu samostatně. 
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