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ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ
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Razítko:

Dne 19.6.2013 se vyjádřila školská rada dle § 168 „ školského zákona“, v platném znění, k tomuto
DODATKU č.1 - návrhu úprav Školního vzdělávacího programu KAPKA/1 platných od 1. 9. 2013
dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, č.j.: MSMT-2647/2013-210.
DODATEK č. 1 byl rovněž projednán dne 20.6.2013 pedagogickou radou školy.

Tímto DODATKEM č.1 ze dne 20.6.2013, s platností od 1.9.2013, se upravuje školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA/1 ze dne 30.8.2010 základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková
organizace. DODATEK č.1 respektuje Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým
se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: MSMT-2647/2013-210.
ŠVP se upravuje takto:
1. V učebním plánu 2.stupně se snižuje počet vyučovacích hodin volitelných předmětů v 6.,
7., 8., 9. ročníku o 2 hodiny týdně.
2. V učebním plánu 2.stupně se nově zařazují jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a
jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk – vyučovací předměty Německý
jazyk, Ruský jazyk v 6., 7., 8., 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně z DČD.
3. Bod 4.1 Tabulace učebního plánu se mění takto: viz Příloha č.1
4. V bodě 4.2 Poznámky k učebnímu plánu se:
část Výuka cizích jazyků – odstavec 2.etapa- se mění následovně : Výuka Dalšího
cizího jazyka – Německého jazyka, Ruského jazyka – je zařazena v nabídce
vyučovacího předmětu od 6. ročníku v 2 hodinové časové dotaci týdně
z disponibilní časové dotace. Žák si zvolí jeden cizí jazyk z nabídky Dalších cizích
jazyků.
v části Volitelné předměty se vypouští nabídka Německého jazyka, Ruského
jazyka.
5. Kapitola 3.8 Zařazení tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí je nahrazena
bodem 3.8 Zařazení tematiky Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
do výuky takto: viz Příloha č.2
6. Nově je zařazena kapitola 3.9 Zařazení tematiky Dopravní výchovy ve výuce – viz Příloha
č.3
7. Jednotlivé části Učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují
následovně takto:
Obsah učebních osnov se doplňuje a upřesňuje ve vzdělávací oblasti 5.1 Jazyk a
jazyková komunikace - Anglický jazyk - viz Příloha č.4
Obsah učebních osnov se doplňuje ve vzdělávací oblasti 5.1 Jazyk a jazyková
komunikace o učební osnovy Dalšího cizího jazyka – Německý jazyk a Ruský
jazyk - viz Příloha č.5
Ruší se učební osnovy Volitelných předmětů 5.10.1 Německý jazyk a 5.10.2 Ruský
jazyk
Obsah učebních osnov vzdělávací oblasti 5.2 Matematika a její aplikace –
Matematika – 4. a 5. ročník se doplňuje a mění - viz Příloha č.6
Obsah učebních osnov vzdělávací oblasti 5.2 Matematika a její aplikace –
Matematika – 7. ročník se vypouští učivo Obrazy čísel na číselné ose
Obsah učebních osnov se doplňuje ve vzdělávací oblasti 5.4 Člověk a jeho svět Prvouka , 3. ročník o učivo: Právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana

občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví a duševních
hodnot, s očekávaným výstupem: Žák se orientuje ve svých základních právech a
povinnostech, rozpozná protiprávní jednání , uvede příklady korupce, vysvětlí, jak
reklamovat zboží .
Obsah učebních osnov vzdělávací oblasti 5.5 Člověk a společnost – Výchova k
občanství – 8. a 9. ročník se doplňuje a mění - viz Příloha č.7

8. V kapitole 2.8 Školní družina se upravuje údaj o kapacitě ŠD k 1.9.2013 na 90 dětí ve 3
odděleních a ruší se poslední odstavec.
9. V kapitole 6. Hodnocení žáků se vlivem platných právních předpisů vypouští část o
výstupním hodnocení žáka.

Nedílnou součástí DODATKU č.1 jsou Přílohy č. 1 - 7

V Ostravě dne 20.6.2013

Mgr.Šárka Gregorová
ředitelka

