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1. Platnost dodatku 
 
Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Kladno, Vodárenská 
2116 ve znění platných předpisů a původního ŠVP, a to od 1. 9. 2017. Veškeré předchozí změny upravující 
školní roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 jsou platné i pro následující vzdělávací období. 
 

Úpravy vyplývající ze změn Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schválených MŠMT 
ČR mají trvalý charakter. Ostatní změny (např. nabídka a otevření volitelných předmětů) jsou platné pro 
školní rok 2017/2018. Jejich účinnost může být prodloužena dodatkem pro následující školní rok či roky. 

 

2. Přehled změn v upraveném ŠVP ZV 

 

Strana/část textu Úprava Poznámka 

Dodatek č. 2 ŠVP 
„Škola porozumění“ 
z 23. 6. 2015 a 
Dodatek č. 3 ŠVP 
„Škola porozumění“ 
z 1. 7. 2016  
a Dodatek č. 4 ŠVP 
Škola porozumění 
(tento dokument) 

Rozdělení jedné hodiny předmětů český jazyk a 
matematika v 1. a 5. ročníku 

Prodloužení pro rok 
2017/2018 

Stanoveny volitelné předměty platné pro školní rok 
2017/2018 

Do nabídky nově 
zařazen předmět Péče o 
domácnost 

Zařazen celoškolní projekt „Kde domov můj“  

Zařazen lyžařský kurz  

Stanoveny podmínky pro konání sportovního kurzu  

Doplňkové volby do žákovského parlamentu Třídy 4. ročníku 

Celek 3.3 
str. 20 – 22 ŠVP „Škola 
porozumění“ 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných 
– doplňující informace 

Souvislost s účinností 
§16 - §19 školského 
zákona (od 1. 9. 2016) 

Celek 5.1.6 ČLOVĚK A 
ZDRAVÍ, (str. 108 - 110 
Přílohy č. 1 ŠVP „Škola 
porozumění“) 

Výuka plavání na 1. stupni ZŠ (od školního roku 
2017/2018) - povinná součást RVP ZV a zařazení do 
ŠVP 

Souvislost s účinností 
upraveného RVP ZV (dle 
Opatření ministryně 
školství č. 7019/2017 ze 
dne 3. 5. 2017) 

 

3. Dělení vyučovací hodiny v českém jazyce a matematice v 1. a 5. ročníku 
 
V učebním plánu 1. stupně se ve školním roce 2017/2018 opět rozděluje jedna hodina matematiky a jedna 
hodina českého jazyka. Tato časová dotace platí pro žáky, kteří v daném školním roce navštěvují 1. ročník.  
 
Cílem této změny je při stejné hodinové dotaci žákům umožnit více procvičit či prohloubit znalosti a 
dovednosti v uvedených předmětech, a to v menších skupinách. 
 
V 5. ročníku budou žáci rozděleni do výkonnostně homogenních skupin pouze na jednu hodinu českého 
jazyka a jednu hodinu matematiky. Tyto hodiny jsou určeny k procvičování, prohlubování či upevňování 
učiva. 
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4. Volitelné předměty platné pro školní rok 2017/2018 

Na základě požadavků a potřeb žáků 2. stupně byly pro školní rok 2017/2018 do vyučovacího plánu 
zařazeny odlišné volitelné předměty než v předchozím školním roce. Nabídka těchto předmětů se změnila 
především díky poklesu zájmu o dříve velmi oblíbená Umělecká řemesla. Menší zájem byl také o 
Přírodovědné praktikum. Naopak jsme po několika letech nabízeli oblíbenou Sportovní výchovu. Značný 
zájem byl také o nově nabízený předmět Péče o domácnost, jehož osnovy jsou přílohou tohoto dodatku. 
Kompletní nabídka tedy sestává z těchto předmětů: 

Práce s počítačem (Pp) 
Přírodovědné praktikum (Přp) 
Sportovní výchova (Sv) 
Mediální výchova (Mv) 
Péče o domácnost (PoD) 

 

Nově jsme mohli nabídnout k výběru předmět Péče o domácnost. Jeho obsah je v souladu se současným 

trendem posilovat u žáků praktické činnosti, které přispějí ke zvýšení jejich manuálních dovedností i 

praktických znalostí. K takovému kroku bylo možno přistoupit díky laskavému soukromému dárci. Jeho dar 

umožnil vybudovat zázemí pro výuku tohoto předmětu, především novou cvičnou školní kuchyňku. 

V předchozím školním roce jsme také získali grant pro posílení polytechnických dovedností žáků. Díky němu 

jsme mohli zafinancovat pořízení polytechnických pracovních stolů, nářadí, stavebnic apod. 

 

Vedle docházky na volitelné předměty bude žákům na obou stupních školy umožněno realizovat své zájmy 

rovněž prostřednictvím školních zájmových útvarů. 

 

5. Celoškolní projekt „Kde domov můj“ 

Ve školním roce 2017/2018 bude součástí výuky celoškolní projekt na téma „Kde domov můj“. Zvolené 
téma je záměrně hodně široké. Nebylo zvoleno nahodile – úryvek z české státní hymny může evokovat 
nejen myšlenky o dobrém a špatném v naší zemi z pohledu různě starých žáků. Umožňuje zpracovat téma 
z různých úhlů pohledu. Smyslem projektu nemá být rezonance na aktuální potíže Evropy a míru rizika 
z hlediska sociálního, demografického, společenského či politického. Může být pojato jako čistě ekologické 
téma o udržitelnosti pohodlí a současné poškozování našeho životního prostoru. Téma ale dává možnost i 
k hledání souvislostí mezi ztrátou stávajícího domova a hledáním nového domova. 

Při výběru podtémat a způsobů jejich uchopení budou třídní učitelé vycházet ze zájmu svých žáků, jejich 
schopností s ohledem na stupeň zralosti daný jejich věkem a možností časových i materiálních. V takto 
vyhlášeném projektu se nelze zcela oprostit od vlastních zkušeností. Lze proto předpokládat, že v průběhu 
realizace projektu může dojít na konfrontaci. Důležitá ovšem bude diskuse a hledání kompromisů. Žáci by 
měli dospět k názoru, že jde pro mnohé o citlivé téma, které nelze interpretovat příliš zjednodušeně. Že nic 
ohledně našeho domova (v úzkém i širším pojetí) není černobílé. 

Na 1. i 2. stupni bude projekt realizován na úrovni třídních kolektivů v časové dotaci tří, respektive pěti 
školních dnů. Není ovšem vyloučena kooperace tříd, zejména v rámci stejného ročníku. 

Pro 1. stupeň je plánována časová dotace tří pracovních dnů (pondělí až středa), přičemž každý den bude 
zahrnovat 4 vyučovací hodiny a jeden z dnů je plánován pro exkurzi žáků mimo prostředí školy. Prezentace 
výstupů pro partnerskou třídu jsou naplánovány na středu (konec projektu na 1. stupni). 

Pro 2. stupeň je plánována časová dotace tohoto projektu v délce pěti pracovních dní včetně exkurze mimo 
prostory školy. Výstupy z projektu mohou být prezentovány formou panelových či „živých“ prezentací, 
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dramatizací, besed, a to minimálně pro jednu jinou (partnerskou, či předjednanou) třídu. Prezentace by 
měly proběhnout v pátek jako logické završení projektu. 

Žáci tak budou mít možnost zúčastnit se řady zajímavých aktivit, které by do běžné výuky nebylo možné 

v takovém rozsahu zařadit. Jedním z cílů projektu je rovněž splnit požadavky stanovené průřezovými 

tématy. 

 

6. Lyžařský výcvikový kurz 

Ve školním roce 2017/2018 zopakujeme lyžařský výcvikový kurz pro žáky 4. a 5. ročníku. Nebude-li možno 
skupinu naplnit z uvedených ročníků, lze kurz nabídnout v dalších ročnících (přednostně v 6. a 7. ročníku). 
Cíle kurzu zůstávají stejné - poskytnout žákům především skutečný základní lyžařský výcvik, seznámit žáky 
s pobytem v zimní přírodě, učit je kladnému vztahu k životnímu prostředí, přispět k otužování žáků, 
formovat jejich charakterové vlastnosti a sociální dovednosti. 

Pro žáky již dobře zvládající sjezdové lyže, lze dohodnout výcvik na snowboardu. V případě této nadstavby 
budou informováni rodiče žáků předem (před podpisem závazné přihlášky). 
 

7. Sportovní kurz 

Ve školním roce 2017/2018 je plánovanou součástí vzdělávacích aktivit v oblasti „Člověk a zdraví“ tří až 
pětidenní sportovní kurz určený přednostně žákům 7. až 9. ročníku. Žáci budou mít možnost věnovat se 
každý den několik hodin vybraným sportovním oborům či disciplínám, na které v rámci standardní výuky 
není dostatek času. Hlavním cílem kurzu je podpora kladného vztahu žáků ke sportu a pohybu vůbec. Jeho 
nedílnou součástí je také utužování interpersonálních vztahů mezi vrstevníky. 

Garantem kurzu je pověřený učitel tělesné výchovy. Dohled nad žáky a jejich činnostmi budou 
v opodstatněných případech vykonávat odborně zdatní (způsobilí) instruktoři, případně další pověřené 
osoby. 
 
Zohledněny budou limity zdravotní způsobilosti jednotlivých žáků a zajištění jejich bezpečnosti. 
 
Nutnou podmínkou pro realizaci sportovního kurzu je aktuální personální stav pedagogického sboru, 
respektive zaměstnanců s aprobací pro Tv, případně zaměstnanců s osvědčením pro výuku sportovních 
aktivit (cyklistika, plavání, turistika apod.) 
 

8. Doplňující volby do žákovského parlamentu 

Na začátku školního roku 2017/2018 opět proběhnou doplňující volby ve 4. ročníku, jehož zástupci nahradí 
členy parlamentu z předchozího 9. ročníku (jeho zástupci automaticky přestali být členy poté, co přestali 
být žáky školy). Doplňující volby proběhnou obdobným způsobem vždy v každém následujícím školním roce. 
 

Za přípravu a realizaci doplňujících voleb odpovídá pedagogický pracovník, který s žákovským parlamentem 

soustavně pracuje. Aktuální členové parlamentu jsou mu při volbách nápomocni. 

 

9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V souvislosti s nabytím účinnosti § 16 až § 19 novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění 

zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP) a žáků nadaných dochází k úpravě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP 

ZV) dle principu tzv. „společného vzdělávání“. 
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Dosažení minimální úrovně očekávaných výstupů, kterých by mělo být dosaženo u žáka při aplikaci 

podpůrných opatření, znamená, že žák splnil požadavky základního vzdělávání. Z hlediska klasifikačního 

odpovídá tato skutečnost stupni „dostatečný“. Jestliže žák/žákyně splní vyšší požadavky (nad úrovní 

minimálních výstupů), může být hodnocen(a) lepším klasifikačním stupněm (tj. „dobrý“, „chvalitebný“ či 

„výborný“). 

 

 Vzdělávání žáka se SVP se realizuje na základě doporučení školského poradenského zařízení, kterým jsou 

stanovena podpůrná opatření včetně vypracování individuálního vzdělávacího plánu a hodin speciálně 

pedagogické péče a pedagogické intervence. 

10. Výuka plavání na 1. stupni ZŠ 

Na základě Opatření ministryně školství č. 7019/2017 ze dne 3. 5. 2017 dochází ke změně RVP ZV – výuka 

plavání byla zařazena do oblasti Člověk a zdraví jako jeho povinná součást. Výuka plavání má být 

realizována na 1. stupni ZŠ v minimálním rozsahu 40 vyučovacích hodin. 

V našem ŠVP Škola porozumění se zařazuje výuka plavání do celku 5.1.6 ČLOVĚK A ZDRAVÍ, do vyučovacího 

předmětu Tělesná výchova (oddíl 5.1.6.1, část B) – Ročník druhý a část C) – Ročník třetí, tj. str. 108 – 110 

Přílohy č. 1  ŠVP). Výuka plavání se i nadále realizuje ve dvou etapách, a to ve 2. pololetí 2. ročníku a v 1. 

pololetí 3. ročníku. Na každou etapu připadá hodinová dotace minimálně 20 vyučovacích hodin. Výuku lze 

realizovat ve spolupráci s plaveckou školou, nebo vlastními silami (odborně způsobilými zaměstnanci pro 

výuku plavání, respektive výuku tělesné výchovy). 

 

Dodatek č. 4 ŠVP Škola porozumění byl projednán pedagogickou radou dne 22. června 2017. 
 

V Kladně dne 14. 7. 2017 
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 Školního vzdělávacího programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ 

PÉČE O DOMÁCNOST (volitelný předmět) 

Ročník: sedmý a devátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-5-4-01  orientuje se v základním vybavení 
kuchyně; 

 Základní vybavení kuchyně OSV – kreativita, 
kooperace (týmová práce) 
MKV – kulturní diference, 
multikulturalita 

Příprava tabule pro 
jednoduché stolování. 
Příprava slavnostní 
tabule. 
Stolování v exotických 
zemích. 

ČSP-5-4-02  připraví samostatně jednoduchý 
pokrm; 

 Výběr, nákup a skladování 

 Skupiny potravin 

 Sestavování jídelníčku 

MKV – kulturní diference 
EV – vztah člověka 
k prostředí, tradice 

Variace předkrmů. 
Pečení cukroví. 
Pitný režim, druhy 
nápojů. 
Příprava moučníků. 
Barvení vajec. 

ČSP-5-4-04  udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch; 

 dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 
práce; 

 poskytne první pomoc i při úrazu 
v kuchyni; 

 Technika v kuchyni – historie 
a současnost, význam 

VMEGS – naše vlast a 
Evropa, kulturní odlišnosti, 
stravování v různých 
zemích, kulturou a vírou 
podmíněná omezení 

Použití různých druhů 
mas v kontinentální 
kuchyni a druhy 
příloh. 

ČSP-9-5-02  připraví jednoduché pokrmy v souladu 
se zásadami zdravé výživy; 

 Příprava pokrmů – úprava 
pokrmů za studena 

 Základní způsoby tepelné 
úpravy 

 Základní postupy při přípravě 
pokrmů a nápojů 

OSV – kreativita, 
komunikace, praktická 
etika 

Návštěva čajovny 
Příprava piknikového 
koše s následným 
piknikem 
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PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

ČSP-9-4-01  provádí jednoduché operace 
platebního styku a domácího 
účetnictví; 

 Rozpočet (příjmy, výdaje, 
platby a úspory) 

 Hotovostní a bezhotovostní 
platební styk 

 Ekonomika domácnosti 

OSV – rozvoj poznávání, 
psychohygiena, 
seberegulace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 

Vedení domácího 
rozpočtu 

ČSP-9-4-02  ovládá jednoduché pracovní postupy 
při základních činnostech 
v domácnosti; 

 orientuje se v návodech k obsluze 
běžných domácích spotřebičů; 

 Teoretické seznámení 
s elektrospotřebiči, 
elektrickou instalací a 
elektronikou 

OSV – rozvoj poznávání, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 

Seznámení se 
spotřebiči v kuchyni 
Návštěva pracovníka 
ZZS 
Beseda o úrazech 
v domácnosti 

ČSP-9-4-03  správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením domácnosti; 

 provádí drobnou domácí údržbu; 

 Ovládání a využití 
kuchyňských nástrojů 
(ochrana, údržba, 
bezpečnost) 

OSV – rozvoj poznávání, 
komunikace, řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 

Údržba kuchyňských 
spotřebičů 

 

Vysvětlivky: 

OSV  Osobnostní a sociální výchova 

MKV  Multikulturní výchova 

EV  Environmetální výchova 

VMEGS  Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 

 


