
 

4.3.    POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 
 
4.3.1. Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně 
 
Disponibilní časová dotace je na 1. stupni ZŠ plně využita. Začlenění disponibilních hodin je zřejmé z učebního plánu pro 1. stupeň. 
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk v 1. až 5. ročníku je součástí výuky i logopedická péče pro všechny žáky. Realizuje se 1 
vyučovací hodinou týdně. 
Časová dotace může být upravena, popř. může být celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru nahrazen jiným v souvislosti s 
podpůrným opatřením dle § 16 odst. 2 písm. b) školského zákona. 
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vydala dne 3.května 2017 Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 
561/2004 Sb. (školský zákon) mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Změna se týká výuky plavání, které 
bude od školního roku 2017/2018 zařazeno mezi závazné očekávané výstupy. Základní plavecká výuka je zařazena jako součást 
tělesné výchovy ve dvou, zpravidla po sobě jdoucích, ročnících prvního stupně v rozsahu  nejméně 20 vyučovacích hodin během 
jednoho ročníku. 
 
 
4.3.2. Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně 
Disponibilní časová dotace je na 2. stupni ZŠ plně využita. Začlenění disponibilních hodin je zřejmé z učebního plánu pro 2. stupeň.  
Při tvorbě ročních tematických plánů ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti je třeba věnovat vyučovací hodiny všem složkám 
pracovních činností, a to jak pro chlapce i dívky (dílenské práce, pěstitelské práce, práce v domácnosti a předprofesní příprava). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3.3.    Pravidelné školní akce 
 
Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do ŠVP zařazeny tyto pravidelné činnosti školy: 

  1. stupeň 2. stupeň 

Ročník 1. – 9.  Výuka požární prevence  Zařazováno průběžně podle 
tematických okruhů některých 
předmětů a jako součást 
tematických dnů, exkurzí nebo 

cvičení v přírodě. 

Ročník 1. – 9.  Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Ročník 1. – 9.  Cvičení v přírodě 4 vyučovací 
hodiny 

4  vyučovací 
hodiny 

Ročník 1. – 9.  Program protidrogové prevence a prevence dalších sociálně 
patologických jevů 

Plán MPP  

Ročník 1. – 9. Tematické dny 4 vyučovací 
hodiny 

4 vyučovací 
hodiny 

Součástí vzdělávacího programu jsou i všechny ostatní (výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní aj.) akce, které jsou aktuálně 
zařazeny do ročních (měsíčních) plánů školy. 
Patří sem i účast ve sportovních soutěžích, školní výlety, exkurze, tematické vycházky a také veškeré volnočasové aktivity 
organizované školou a školní družinou. 
 
4.3.4.     Organizace výuky 
 
Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 min). Rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako dogma. Učitelé 
(zejména na I. stupni ZŠ) si mohou po dohodě s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky při zachování časových 
proporcí jednotlivých předmětů v týdnu. Kromě vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným 
časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace apod.). Při realizaci školních akcí je nutné 
respektovat závaznost minimálních hodinových dotací pro jednotlivé vyučovací předměty (obory vzdělávacích oblastí) pro daný 
ročník (ev. pro dané vzdělávací období).  



 

 Organizační formy výuky 
FRONTÁLNÍ – dominantní postavení učitele a společná práce žáků 
SKUPINOVÁ – spolupráce, dělba práce více než dvou žáků 
PRÁCE VE DVOJICÍCH – dělba práce ve dvojicích  
SAMOSTATNÁ PRÁCE – vlastní úsilí při učení 

 Využité metody  
TRANSMISIVNÍ VÝUKA – výklad, přednáška, vyprávění, vysvětlování 
KOMUNIKATIVNÍ VÝUKA – řízený rozhovor, diskuse, beseda 
PRÁCE S TEXTEM – dominuje žákovo učení z textu (resp. využívání textu) 
PROBLÉMOVÉ UČENÍ – řešení problémových úloh, problémový rozhovor 
AKTIVIZUJÍCÍ METODY – aktivizují vlastní učební práci žáků 
NÁZORNĚ DEMONSTRAČNÍ METODY (předvádění, projekce, experiment aj.) – smyslové zprostředkování obsahu 
DOVEDNOSTNĚ PRAKTICKÉ METODY (pohybové, praktické, pracovní činnosti, praxe, grafické, výtvarné činnosti) 

 
 
 


