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Dodatek k ŠVP vydanému 1. 9. 2016 

 

Identifikační údaje 
 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  
 

 

Údaje o škole: 

Název školy Základní škola Pardubice – Svítkov, Školní 748 

 

Adresa školy Školní 748, 530 06 Pardubice 

Ředitel Ing. Monika Dobruská 

Kontakty: 

Telefon 466 303 273, 603 831 778 

                                             466 303 444 

E-mail skola@zssvitkov.cz       

Web www.zssvitkov.cz 

 

Zařazení do sítě škol 

IZO 048161144 

REDIZO 600096165 

IČO 48161144 

 

Zřizovatel 
Název Statutární město Pardubice 

 Magistrát města 

Adresa Pernštýnské náměstí 1, 530 21, Pardubice 

Kontakty: 

Telefon 466859111 

 

 

Platnost dokumentu od: 1. 6. 2017 

Účinnost dokumentu od:  1. 9. 2017 

 

 

 

Projednáno Školskou radou dne 1. 6. 2017 

 

Podpis ředitelky školy                                                                           Razítko školy 
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Dodatek k ŠVP vydanému 1. 9. 2016 
 

Přehled změn 
 
V Dodatku k ŠVP vydanému 1. 9. 2016 jsou provedeny následující změny v souladu s úpravou 

RVP ZV platnou od 1. 9. 2017: 

 

1. Učební plán 
 

Poznámky k učebnímu plánu: 

Uvádíme změny týkající se začlenění nových výstupů v předmětu tělesná výchova –  

1. stupeň 1. období. 

 

2. Učební osnovy 
Povinné předměty: 

V učebních osnovách předmětu tělesná výchova jsme provedli změny očekávaných 

výstupů v souladu s úpravou RVP ZV platnou od 1. 9. 2017.  

Tyto úpravy jsme uvedli nově také v charakteristice příslušného vyučovacího předmětu. 
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Poznámky k učebnímu plánu 
 
 

1. stupeň 
          Navýšení hodinových dotací u jednotlivých předmětů z disponibilní časové dotace 

uvádíme v tabulce učebních plánů pro 1. stupeň.  

 

Průřezová témata jsou integrována do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů. 

Navíc jsou plněna formou třídních, školních projektů, při pobytových programech (škola 

v přírodě) a interaktivních pořadech pro žáky.  

 

Výchova ke zdraví je integrována do předmětů prvouka, přírodověda a tělesná výchova. 

V rámci tělesné výchovy každoročně uskutečňujeme pro dva po sobě následující ročníky 

prvního stupně plavecké kurzy. 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. Pravidelně tyto výstupy 

zařazujeme do 2. a 3. ročníku. 

 
Dopravní výchova je začleněna do předmětů praktické činnosti, prvouka, vlastivěda, 

přírodověda a tělesná výchova. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je 

začleněna do předmětů praktické činnosti, prvouka, přírodověda a tělesná výchova. 

 

2. stupeň 
          Navýšení hodinových dotací u jednotlivých předmětů z disponibilní časové dotace 

uvádíme v tabulce učebních plánů pro 2. stupeň.  

Další část disponibilní časové dotace je čerpána pro volitelné předměty. Každý školní rok 

vybíráme z nabídky volitelných předmětů podle zaměření a počtu žáků. Volitelný předmět bude 

vyučován při zájmu minimálně sedmi žáků. Volitelné předměty je možné dále rozšiřovat a 

upravovat. Výuka některých předmětů může probíhat spojováním skupin dětí z různých tříd i 

ročníků. Podrobnosti uvádíme v charakteristikách předmětů. 

 

Průřezová témata jsou integrována do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů. Navíc 

jsou plněna formou třídních, školních projektů, při pobytových programech (osobnostní kurz) 

a interaktivních pořadech pro žáky.  

 

Vzdělávací obory Výchova k občanství a Výchova ke zdraví jsou spojeny do předmětu 

člověk ve společnosti (celková časová dotace 5 hodin). Tematický okruh Svět práce je 

integrován do předmětu člověk ve společnosti. Podrobnosti uvádíme v charakteristice 

předmětu. V rámci tělesné výchovy uskutečňujeme pro sedmé ročníky nepovinný lyžařský 

výcvik. 

 

Dopravní výchova je začleněna do předmětů člověk ve společnosti, praktické činnosti a 

tělesná výchova. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je začleněna do 

předmětů člověk ve společnosti, praktické činnosti, přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. 

Výchova ke zdraví je integrována do předmětů člověk ve společnosti a tělesná výchova. 

 

Volitelné předměty v 7. - 9. ročníku nabízíme dle podmínek daného školního roku. 
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Odlišná organizační forma výuky: 

Výtvarná výchova:  8. a 9. ročník – 2 hodiny jedenkrát za 14 dní 

Praktické činnosti: 7. ročník – možnost výuky ve dvouhodinových blocích jedenkrát za 14 dní 

Poznámky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními je 

možné využít disponibilní časovou dotaci v ŠVP k zařazení předmětů speciálně pedagogické 

péče. Disponibilní časovou dotaci je také možné využít k realizaci předmětů speciálně 

pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena ŠPZ a zákonný zástupce 

žáka souhlasil s jejich poskytováním 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné nahradit v 

nejlepším zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dle § 16 odst. 2 

písm. b) školského zákona jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu 

žáka-cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk  
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
  

Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 
 

Charakteristika předmětu: 
 

      Tělesná výchova je jako vyučovací předmět zařazená samostatně v 1. - 5. ročníku v časové 

dotaci 2 hodiny týdně. 

      Tělesná výchova svým pojetím napomáhá rozvoji zdravého životního stylu a podporuje 

tělesnou a duševní pohodu.  Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu k pohybu a sportu. Osvojují 

si nové pohybové dovednosti, učí se jednat podle pravidel a  snaží se pochopit a uplatňovat 

zásady fair-play. V rámci svých individuálních schopností a možností jsou žáci postupně vedeni 

k rozvoji vlastní tělesné i duševní zdatnosti. Do hodin tělesné výchovy je začleněna Výchova 

ke zdraví, Zdravotní tělesná výchova (koordinační a relaxační cvičení, péče o osobní hygienu), 

Dopravní výchova a Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

 

       Výuka probíhá především ve školní tělocvičně a na školním hřišti. Nedílnou součástí jsou 

plavecké kurzy (zařazujeme ve dvou po sobě jdoucích ročnících) a školy v přírodě, během nichž 

je tělesná výchova též uskutečňována. 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. Pravidelně tyto 

výstupy zařazujeme do 2. a 3. ročníku. 
 

Při tělesné výchově jsou zařazovány metody a formy práce, při kterých je využívána spolupráce 

žáků (malé či velké skupiny, činnosti ve dvojicích) a vzájemné učení na základě svých vlastních 

zážitků a osvojených dovedností. 

 

V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze 

somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich 

zlepšování. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

Ve vyučovacím předmětu přírodověda využíváme pro utváření a rozvíjení následujících 

klíčových kompetencí výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 

 

Kompetence sociální a personální: 

 spolupracovat v týmu 

 dodržovat dohodnutá pravidla 

 důvěřovat ve vlastní schopnosti 

 

Kompetence občanské: 

 čestně jednat při sportovních aktivitách 

 aktivně používat pravidla silničního provozu  

 

Kompetence komunikativní: 

 osvojit si vhodné ústní projevy i v problémových situacích 

 dohodnout spolupráci a taktiku při hrách 
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Tělesná výchova 1. – 3. ročník 
 

Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

Spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím a 

využívá nabízené příležitosti. 

Zná význam pohybu pro zdraví a 

vývoj organismu.  

Rozumí základním zásadám 

bezpečného pohybu a chování při 

tělesné výchově. 

Učí se techniku správného držení 

těla v sedu i ve stoji.                             

Pohybový režim žáka, délka a 

intenzita pohybu 

Příprava před pohybovou zátěží, 

zklidnění, napínací a 

protahovací cvičení 

Cviky pro správné držení těla, 

průpravná a koordinační 

cvičení, posilovací a 

protahovací cviky, relaxační 

cvičení 

Prv, psaní,Hv  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a 

pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy. 

Zdravotní tělesná 

výchova 

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. 

Zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině, usiluje o 

jejich zlepšení. 

Využívá hračky a netradiční náčiní 

při cvičení. 

Předvádí netradiční pohybové hry a 

aktivity. 

Předvede podle svých předpokladů 

základy gymnastiky. 

Zvládá základy estetického pohybu 

a držení těla. 

Zvládá podle svých předpokladů 

základy techniky běhu, skoku do 

dálky a hodu míčkem. 

Průpravná cvičení, akrobacie, 

cvičení s náčiním a na nářadí. 

 

 

Rytmizovaný pohyb (hudba, 

tleskání), jednoduché tance 

Přetahy a přetlaky 

Základy techniky běhu 

Skok do dálky 

Hod míčkem 

 

 

Hv 

 

 

 

 

Škola v přírodě 
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Spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových 

činnostech a soutěžích. 

Chápe význam slov fair play. 

Zná nejznámější sportovní hry. 

Umí manipulovat s míčem, pálkou 

(dodržuje bezpečnost pohybů). 

Spolupracuje ve hře, dodržuje 

jednoduchá pravidla. 

Umí se přesunout do terénu a 

správně se chovat v dopravních 

prostředcích. 

Základy sportovních her 

 

Míčové přihrávky, chytání a 

držení míče 

Jednoduché hry 

 

Turistika a pohyb v přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

Škola v přírodě 

Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v 

souladu s individuálními předpoklady základní plavecké 

dovednosti. 

Plavání   

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 

Uplatňuje hlavní zásady hygieny 

a bezpečnosti při pohybových 

činnostech ve známých 

prostorech školy. 

Ví, jak se vhodně připravit na 

pohybovou činnost. 

Ví, jak se chovat v případě úrazu 

v podmínkách tělesné výchovy. 

Osobní hygiena, hygiena 

cvičebního prostředí, oblečení, 

obuv 

První pomoc při úrazu, 

organizace a bezpečnost 

Prv, Pč 

 

 

Plavání  

Připomínáno 

před každou 

novou činností 

Reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti a 

její organizaci. 

Zvládá učivo plaveckého výcviku. 

Zopakuje jednoduchý pohyb. 

Pochopí jednoduchou hru a zapojí se 

do ní. 

Reaguje podle smluvených pokynů 

učitele. 

Zorientuje se v prostoru tělocvičny. 

Zvládne porovnat svůj sportovní 

výkon s výkonem spolužáka. 

Plavání 

Rozcvičky 

Sportovní a soutěživé hry, 

závody 

Cvičení s náčiním a na nářadí, 

přesuny na stanovištích 

Nástupy, měření výkonů (běh, 

skok) 

Prv, M Škola v přírodě 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA    

Bezpečně překoná silnici. Přecházení silnice bez přechodu 

Přecházení silnice po přechodu 

 1. ročník 

 Bezpečně překoná silnici se světelnými signály.  
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V běžných činnostech školy uplatňuje pravidla chůze po chodníku a po 

silnici. 

Základní pravidla chůze po 

chodníku 

Chůze po silnici 

Pojmy v silničním provozu 

(chodník, obrubník, zábradlí, 

silnice, přechod pro chodce) 

 2. ročník 

Reaguje v roli chodce na ostatní účastníky SP.   

 

 

Pravidla chůze po chodníku 

Kdo je chodec  

 3. ročník 

V modelových situacích využívá osvojená pravidla chování na 

stezkách pro chodce, v obytné zóně.   

Nebezpečí a nebezpečné 

chování  

Silnice a chodník (vhodná a 

nevhodná místa ke hře) 

Hřiště a cesta na něj 

Obytná zóna a její pravidla 

 

Bezpečně překonává silnici se světelnými signály, přejde mezi 

zaparkovanými vozy a silnici s více jízdními pruhy.   

Pravidla chůze po silnici 

Nebezpečí na silnici  

Přecházení silnice  

Přecházení mezi zaparkovanými 

vozy 

Přecházení po přechodu s 

jízdním kolem 

 

Rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru. Kde si hrát (vhodná a nevhodná 

místa ke hře) 

 

Přecházení silnice bez přechodu 

Přecházení silnice po přechodu 

Přecházení silnice po přechodu 

se světelnými signály 

 


