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1. Platnost dodatku 

 
Tento dodatek upravuje vzdělávání žáků Základní školy Kladno, Vodárenská 2116 ve školním roce 
2014/2015 s účinností od 1. září 2014. 
 
Úpravy vyplývající ze změn Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
schválených MŠMT ČR mají trvalý charakter. Ostatní změny (např. nabídka a otevření volitelných 
předmětů nebo zařazení nového volitelného předmětu) jsou platné pouze pro školní rok 
2014/2015. Jejich účinnost může být prodloužena dodatkem pro následující školní rok či roky. 
 
Dodatek byl projednán na jednání pedagogické rady v červnu 2014. 
 
 

2. Přehled změn v upraveném ŠVP ZV 

 

Strana/část textu Úprava Poznámka 

Dodatek ŠVP „Škola 
porozumění“  
z 29. 8. 2014 
(tento dokument) 

Doplněny volitelné předměty platné pro školní 
rok 2014/2015 

 

Zařazen nepovinný vyučovací předmět 
Sportovní výchova 

 

Zařazen projekt Dopravní výchovy – „Bezpečně 
po škole“ 

 

Zařazen projekt „Finanční gramotnost“ pro 
žáky 6. – 9. ročníku 

 

Zařazen celoškolní projekt „Čas adventní a 
vánoční – návrat k tradicím“ 

 

Příloha č. 1 ŠVP, 
str. 60 
Celek 5.1.4.1 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, 
vyučovacího předmětu Prvouka byla rozšířena 
problematika finanční gramotnosti 

 

Příloha č. 1 ŠVP, 
str. 73 
Celek 5.1.4.2 

Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, 
vyučovacího předmětu Přírodověda byla 
vložena problematika ochrany člověka za 
mimořádných událostí 

 

Příloha č. 2 ŠVP, 
str. 110, 114-16, 
118, 120-21, 124-25 
Celek 5.2.5.2 

Do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, 
vyučovacího předmětu Občanská a rodinná 
výchova byla vložena problematika finanční 
gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných 
situací, korupce a obrany státu 

 

Příloha č. 2 ŠVP, 
str. 154, 170, 173 
Celek 5.2.6.3 

Do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, 
vyučovacího předmětu Přírodopis byla vložena 
problematika zdravého životního stylu a 
ochrany člověka za mimořádných situací 

 

Příloha č. 2 ŠVP, 
str. 181, 187 
Celek 5.2.6.5 

Do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, 
vyučovacího předmětu Zeměpis byla vložena 
problematika ochrany člověka za 
mimořádných situací 
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3. Volitelné předměty platné pro školní rok 2014/2015 

Na základě zájmu a v souladu s potřebami žáků 6. – 9. ročníku byly ve školním roce 2014/2015 
zařazeny do vyučovacího plánu tyto předměty: 

Práce s počítačem (Pp) 
Přírodovědná praktika (PřP) 
Mediální výchova (Mv) 
Sportovní výchova (Sv) 
Umělecká řemesla (Uř) 

 
 

4. Sportovní výchova (nepovinný předmět) 

Vzhledem k dlouhodobému zájmu žáků naší školy a v souladu s trendy vyplývajícími ze zdravého 
životního stylu byl ve školním roce 2014/2015 žákům nabídnut nepovinný předmět Sportovní 
výchova. V obsahu původního (volitelného) vyučovacího předmětu došlo k řadě změn. 
Podrobnosti viz níže v charakteristice a osnovách tohoto předmětu. 
 
a. Charakteristika předmětu 

 
Obsahové vymezení předmětu 
Sportovní výchova je volitelný předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hodiny 
sportovní výchovy vedou k osvojování nových pohybových aktivit a k prohlubování již osvojených 
dovedností v různých odvětvích sportu. Vede žáky k uvědomování si vlivu pohybových aktivit na 
psychické a fyzické zdraví jedince. Napomáhá získané informace využít při zařazení pohybových 
aktivit do denního režimu. Cílem předmětu je podnítit kladný přístup k pohybové aktivitě a vytvořit 
dlouhodobý vztah ke sportu a zdravému životnímu stylu. Snaží se nasměřovat žáky k plnému 
pochopení významu sportu v sociální sféře každodenního života. Formuje charakter jedince a jeho 
přistup k budování mezilidských vztahů. 

Časové vymezení předmětu 
Sportovní výchova je vyučována v šestém až devátém ročníku s časovou dotací dvě hodiny týdně.  

Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá v chlapeckých a dívčích skupinách s počtem do 15 žáků. 

Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova 
Mediální výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 seznamování žáků se zásadami správného strečinku a rozcvičení; 
 zařazování odpovídající regeneraci a rehabilitaci pro zlepšení výkonnosti; 
 vyzdvihování důležitosti dodržování bezpečnostních pravidel, ohleduplnosti a zásad fair 

play; 
 formování pozitivních názorů na sportovní činnost a fyzickou aktivitu. 
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SPORTOVNÍ VÝCHOVA 
Ročník šestý až devátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

TV-9-1-02 
TV-9-3-01 
TV-9-3-03 
TV-9-3-04 

 zahájí pohybovou aktivitu zahřátím 
a protažením svalstva 

 ukončí pohybovou aktivitu 
protažením celého těla 

 zařazuje při každém cvičení 
kompenzační prvky  

 zařazuje do svého pohybového 
režimu aerobní činnosti 

 používá vhodnou výstroj a výzbroj 
adekvátní danému sportu a 
podmínkám 

 rozumí škodlivým vlivům 
podpůrných a zakázaných látek na 
sportovní činnost 

 zdůvodní a vyhodnotí zařazení 
pohybové činnosti z hlediska 
bezpečnosti  

 zařadí pohybové aktivity 
odpovídající svým schopnostem a 
dovednostem 

 pravidelně zařazuje regenerační 
prvky do svého pohybového režimu 

 
 
 

 Zásady bezpečnosti při 
sportu a první pomoc 

 Zdravotně zaměřená cvičení, 
kompenzační prvky proti 
jednostrannému zatížení 

 Prevence před úrazy a 
svalovou dysbalancí 

 Doping, hygiena, sport a 
zdraví 

 Sportovní chování a etika 

 Výběr výstroje a výzbroje 
vhodné pro daný sport 

OSV - Kooperace a 
kompetice 
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ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

TV-9-2-01 
TV-9-2-02 
TV-9-3-01 

 zařazuje osvojené pohybové 
dovednosti získané v rámci hodin 
tělesné výchovy 

 pozná a zhodnotí chybné prvky při 
provádění průpravných cvičení 

 vyhodnotí spolužákovu i vlastní 
chybu při provedení pohybové 
činnosti a navrhne zlepšení této 
činnosti  

 aplikuje prvky z průpravných cvičení 
do komplexního pohybového 
výkonu 

 používá základní atletickou 
terminologii  

 osvojuje si pravidla jednotlivých 
disciplín a jejich techniku a taktiku 

Atletika 

 Základy atletického tréninku 

 Zásady správného strečinku 

 Atletická běžecká abeceda 

 Běžecké průpravy na 
rychlostní, vytrvalostní a 
rychlostně-vytrvalostní běh  

 Rychlostní běh do 400 m, 
rychlostně-vytrvalostní běh 
do 800 m, vytrvalostní běh 
do 1500m. 

 Štafetový běh 

 Technika startů 

 Průpravná skokanská cvičení 

 Skok do dálky 

 Průpravná vrhačská cvičení 

 Vrh koulí, hod oštěpem 

 Kondiční atletická průprava 

 Cvičení na rozvoj speciálních 
silových, rychlostních a 
vytrvalostních dovedností 

 Rozvoj rychlostně-silových 
dispozic 

 Imitační prvky jednotlivých 
atletických disciplín 

  

TV-9-1-01 
TV-9-1-02 
TV-9-2-01 
TV-9-2-02 
TV-9-2-03 

 zvládá pohybové činnosti spojené 
s danou aktivitou 

 používá sportovní terminologii 

 uplatňuje teoretické znalosti při 
aktivní sportovní činnosti 

Sportovní hry 

 Herní role a funkce (brankář, 
hráč v poli, kapitán, 
rozhodčí, časoměřič, 
zapisovatel aj.) 

OSV - Sebepoznání a 
sebepojetí 
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TV-9-2-04 
TV-9-3-02 

 zvolí taktiku a dodržuje ji 

 přizpůsobí svůj herní projev podle 
dané situace 

 aplikuje prvky z průpravných cvičení 
do komplexního pohybu 

 vyhodnotí chybné postavení, pohyb, 
činnost, uvede její příčinu a navrhne 
řešení 

 dokáže vysvětlit různé taktické 
složky sportovní činnosti 

 rozeznává různé role ve sportovním 
družstvu a umí vysvětlit jejich funkci 
a přínos týmu 

 dovede aplikovat znalosti pravidel 
při spolurozhodování v soutěžních 
utkáních na úrovni třídy (školy) 

 Základní pravidla 
sportovních her, základní 
smluvená gesta rozhodčích 

 Příprava a organizace 
soutěžních utkání 

 Kopaná, základní herní 
systém, herní kombinace, 
činnosti jednotlivce, hra 

 Florbal, základní herní 
systém, herní kombinace, 
činnosti jednotlivce, hra 

 Košíková, herní průprava, 
herní kombinace, herní 
činnosti jednotlivců, utkání 

 Stolní tenis, základní herní 
systém 

 Rozestavení hráčů při 
jednotlivých herních 
situacích 

 Taktika při obranných fázích 
a při atakování 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

TV-9-1-01 
TV-9-1-02 
TV-9-1-03 
TV-9-2-01 
TV-9-2-02 
TV-9-3-01 

 důkladně předvádí a používá 
doposud osvojené pohybové 
činnosti na základě instrukcí 
vyučujícího, textového nebo 
grafického materiálu 

 sleduje informace o sportovních 
aktivitách uváděných v médiích 

 zná problematiku jednotlivých 
sportovních činností a diskutuje o 

 Komunikace se spoluhráči 
při sportovní činnosti 

 Schopnost grafického 
záznamu pohybu při 
pohybové aktivitě 

 Znalost sportovních dějin, 
organizací a soutěží 

 Vystupuje v roli rozhodčího 

 Organizace prostoru a 

MV - Vnímání autora 
mediálních sdělení 

Č: Publicistické 
útvary 
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nich 

 používá odbornou terminologii při 
aktivní i pasivní sportovní akci 

 rozezná při sportovních činnostech 
chování poškozující nejbližší 
prostředí či majetek a svým 
jednáním směřuje k jeho zamezení 

 sděluje osobní názor na průběh 
sportovní aktivity a analyzuje 
činnost či výsledek svého výkonu a 
výkonu družstva 

 respektuje probíhající sportovní akci 
v roli diváka a do utkání nijak 
nezasahuje 

 dodržuje podmínky dané 
organizátorem akce, rozumí a 
respektuje jejich význam a své 
chování přizpůsobuje stanoveným 
organizačním pravidlům 

 vyhodnocuje záznamy o 
pohybových aktivitách a porovnává 
je 

 sleduje v médiích měřitelné výkony 
a výsledky sportovních akcí a s 
určitým záměrem je prezentuje a 
diskutuje o nich 

pohybových činností-v 
nestandartních podmínkách 

 Zásady jednání a chování 
v různém prostředí a při 
různých aktivitách 

 Pořádání závodů a 
soutěžních utkání 

 Měření výkonů, posuzování 
pohybových dovedností  -
měření, zaznamenávání, 
zhodnocení dosažených 
výkonů a výsledků 

 Výsledky sportovních 
činností v médiích - 
prezentace 
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5. Projekt „Bezpečně po škole“ (Dopravní výchova) 

Projekt dopravní výchovy s názvem „Bezpečně po škole“ proběhne ve 4. ročnících v měsících září a 
říjnu. Je zařazen zejména do výuky českého jazyka a přírodovědy. 

Výuka je rozdělena do pěti základních lekcí: 

- Chodec 

- Cyklista 

- Pasažér 

- Hry po škole 

- První pomoc 

K dispozici je i interaktivní hra na webu www.bezpecneposkole.cz. 
Projekt je zakončen písemným dotazníkem pro žáky a praktickými dovednostmi na jízdním kole. 

Celý projekt tak vede k osvojení pravidel chování při běžných i rizikových situacích a mimořádných 
událostech souvisejících s dopravní problematikou. 
 
 

6. Projekt „Finanční gramotnost“ 

Projekt určený žákům 2. stupně základních škol organizuje společnost Centrum finanční 
gramotnosti (www.cefig.cz), jejíž lektoři mají s finanční problematikou bohaté zkušenosti. 
 
Žáci šestého až devátého ročníku absolvují v rámci projektu program rozdělený do dvou částí. 
V první části proběhne stručná přednáška věnovaná základní problematice hospodaření 
jednotlivce, rodiny i státu, v druhé části se žáci formou praktických činností zapojí do témat 
souvisejících s rodinným rozpočtem, úsporami, půjčkami a souvisejícími finančními produkty. 
 
 

7. Celoškolní projekt „Čas adventní a vánoční - návrat k tradicím“ 

Smyslem celoškolního projektu pro školní rok 2014/2015 je nabídnout žákům různé úhly pohledu 
na jeden z nejvýznamnějších svátků v kalendářním roce. Žáci budou moci nejen přemýšlet, ale pod 
vedením pedagogických pracovníků školy také vyvíjet vlastní aktivity související s vánočními 
tradicemi nejen v českých zemích. Těžiště projektu bude spočívat v porovnání materiálních 
(komerčních) a nemateriálních (duševních) hodnot připomínaných v období Adventu a Vánoc. 

Projekt bude odlišně organizován na jednotlivých organizačních stupních. Na 1. stupni budou 
aktivity probíhat na úrovni jednotlivých tříd. Zásadní podíl na tvorbě obsahu zde ponesou třídní 
učitelé. Žáci určených tříd se budou v rámci svých možností podílet na společné části projektu. 

Na 2. stupni je počítáno s organizací aktivit na úrovni pohlavně i věkově smíšených skupin žáků. 
Podobný organizační model si žáci i učitelé úspěšně vyzkoušeli ve školním roce 2013/2014. 
Výstupy z jednotlivých „dílen“ budou součástí prezentace v rámci společné části projektu, jehož 
součástí bude společenská akce určená široké veřejnosti (zejména rodičům žáků a přátelům školy). 

 

http://www.bezpecneposkole.cz/
http://www.cefig.cz/
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Protože dalším ze zamýšlených cílů projektu je věnovat co možná nejširší prostor kreativitě všech 
zúčastněných, zejména žáků, nejsou předem striktně stanoveny konkrétní výstupy. Mezi 
očekávané výstupy ale patří panelové prezentace, vlastní tematicky zaměřená literární tvorba, 
výtvory z rukodělné a umělecké činnosti, malé tematicky zaměřené výstavy, prodejní výstavy a 
trhy, krátká dramatická vystoupení apod. 

 

 

Obsah tohoto dodatku byl projednán pedagogickou radou dne 19. 6. 2014. Dodatek byl vydán dne 
29. 8. 2014 s účinností od 1. září 2014 pod č. j. 648/2014/ZŠ. 

 

 

 
 


