Dodatek č. 1
k ŠVP ZV, Základní škola, Škola v pohybu, platného od 1. 9. 2016
Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola;
Škola v pohybu
Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Pavlů
Platnost dodatku: od 1. 9. 2017
Dodatkem č. 1 se uvádí ŠVP do souladu s RVP pro ZV dle Opatření ministrně č. j. MSMT –
7019/2017.
Doplňuje se obsah kapitoly 5.6.1.3 Tělesná výchova, ročník čtvrtý – pátý - DOPLŇKOVÉ
SPORTY.( viz. tabulka)
Dále Opatření ministra č. j. MSMT-11076/2017-2.
Kapitola 3.4.1. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se doplňuje
takto:
„ Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je
možné ve ŠVP upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož realizaci
objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují
speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení
školského poradenského zařízení.“
Dodatek č. 1 byl projednán školskou radou dne 28. 8. 2017 a zapsán pod čj. ZŠ/ 167/2017.
Ve Stěžerách dne 29. 8. 2017

Mgr. Jaroslava Pavlů, ředitelka školy
razítko školy
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DOPLŇKOVÉ SPORTY
Plavecký styl – prsa, znak, kraul, plavání pod vodou,
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
skoky do vody
základní plavecké dovednosti a vybranou
Jeden plavecký způsob (plavecká technika)
plaveckou techniku
Hygiena plavání
- adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
základní pravidla hygieny plavání
Prvky sebezáchrany a bezpečnosti
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady
prvky sebezáchrany a bezpečnosti
- zvládá jízdu na kole na dopravním hřišti
- zná základní pravidla silničního provozu
- bruslí dle svých možností
- pohyb v terénu

Cyklistika

- dokáže si vyhledat informace o možnostech trávení
volného času sportováním ve svém okolí (nabídka
místních sportovních oddílů, informace v tisku, na www
stránkách …

Informace o nabídce sportování

Bruslení – jízda vpřed, vzad, překládání, zastavení
Turistika

Základní plavecký
kurz ve 2. – 4.
ročníku. Tento kurz je
realizován plaveckou
školou a řídí se jejím
učebním plánem.
Celkový rozsah kurzu
je 40 hodin.
Dle možnosti i
kolečkové brusle

