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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. 2020. Veškeré předchozí změny upravující
školní roky 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020 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 2019/2020. Jejich účinnost může být prodloužena dodatkem pro následující školní rok či roky.

2. Přehled změn v upraveném ŠVP ZV
Strana/část textu

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“
ze 14.7. 2017

Úprava
Úprava časově tematických plánů v souvislosti
s distanční výukou od března 2020
Dělení jedné hodiny v předmětech český jazyk a
matematika v 1., 2. a 5. ročníku

Stanoveny volitelné předměty platné pro školní rok
2020/2021
Zařazen celoškolní projekt „Naše škola slaví 60“
Zařazen lyžařský kurz
Sportovní dny nahrazeny Školou v přírodě se
sportovním zaměřením pro 7. - 9. ročník
Škola v přírodě se všeobecným zaměřením pro 6.
ročník
Doplňkové volby do žákovského parlamentu

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

Výuka plavání na 1. stupni ZŠ povinná součást RVP
ZV a zařazení do ŠVP

Poznámka
Platnost pro školní rok
2020/2021
Prodlouženo pro rok
2020/2021
Nově děleno ve 2.
ročníku

Prodlouženo pro rok
2020/2021
Platnost pro školní rok
2020/2021

Třídy 4. ročníku
Prodlouženo pro rok
2020/2021

3. Úprava časově tematických plánů
V souvislosti se zavřením škol a distanční výukou od března 2020, bude neprobrané učivo zahrnuto do
časově tematických plánů na měsíce září a říjen. Počátek školního roku bude ve znamení návratu k návykům
a povinnostem.

4. Dělení vyučovací hodiny v českém jazyce a matematice v 1., 2. a 5. ročníku
V učebním plánu 1. stupně se ve školním roce 2020/2021 opět rozděluje jedna hodina matematiky a jedna
hodina českého jazyka, a to i při nižším počtu žáků. Tato časová dotace platí pro žáky, kteří v daném školním
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roce navštěvují 1. a 5. ročník. Vzhledem k početným třídním kolektivům a potřebě procvičení a upevnění
učiva 1. ročníku (distanční výuka v období březen až červen 2020) se znovu navracíme k dělení jedné hodiny
českého jazyka a matematiky ve 2. ročníku.
Cílem této změny je při stejné hodinové dotaci žákům umožnit více upevnit či prohloubit znalosti a
dovednosti v uvedených předmětech, a to v menších skupinách.

5. Volitelné předměty platné pro školní rok 2020/2021
Na základě požadavků a potřeb žáků 2. stupně byly pro školní rok 2020/2021 do výuky zařazeny volitelné
předměty. Kompletní nabídka tedy sestává z těchto předmětů:
Práce s počítačem (Pp)
Přírodovědné praktikum (Přp)
Sportovní výchova (Sv)
Mediální výchova (Mv)
Péče o domácnost (PoD)
Umělecká řemesla (Uř)
Matematické praktikum (Mp)
Mimo volitelných předmětů bude žákům na obou stupních školy umožněno realizovat své zájmy rovněž
prostřednictvím školních zájmových útvarů.

6. Celoškolní projekt „Naše škola slaví 60“
Ve školním roce 2020/2021 bude v jarních měsících součástí výuky také celoškolní projekt na téma “Naše
škola slaví 60“.
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.
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.
Jedním z cílů projektu je rovněž splnit požadavky stanovené průřezovými tématy.

7. Lyžařský výcvikový kurz
Ve školním roce 2020/2021 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.

8. Škola v přírodě
Ve školním roce 2020/2021 nahrazujeme Sportovní dny v rámci celku „Člověk a zdraví“ pobytem žáků
v přírodě se zaměřením na různé sportovní oblasti. Žáci budou mít možnost věnovat se každý den několik
hodin vybraným sportovním oborům či disciplínám. Škola v přírodě bude pořádána vybranou agenturou.
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Dohled nad žáky a jejich činnostmi budou vykonávat zaměstnanci dané agentury, odborně zdatní (způsobilí)
instruktoři, případně další pověřené osoby ve spolupráci s třídními nebo pověřenými učiteli. Tato varianta
Školy v přírodě je nabízena žákům 7. – 9. ročníků, pro 6. ročník zajistíme pobyt v klasické Škole v přírodě.
Zohledněny budou limity zdravotní způsobilosti jednotlivých žáků a zajištění jejich bezpečnosti.

9. Doplňující volby do žákovského parlamentu
Na začátku školního roku 2020/2021 proběhnou doplňující volby ve 4. ročníku, jehož zástupci nahradí členy
parlamentu z předchozího 9. ročníku (jeho zástupci automaticky přestali být členy poté, co již nejsou žáky
naší 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.

10. Výuka plavání na 1. stupni ZŠ
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. 7 ŠVP Škola porozumění byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 18. června 2020.
V Kladně dne 22. 6. 2020

…………………………………………………..
ředitel školy
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