
Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace

Dodatek č. 3

ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní
vzdělávání

Učíme se pro život

Projednán na pedagogické radě dne 29. srpna 2013  pod č.j. 197/2013-1-1-2 
s platností od 2. září 2013



Dodatek č. 3

      V návaznosti na upravenou verzi RVP ZV, která je součástí  Opatření ministra
školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání č.j.  MSMT_2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013, platnou od
1. 9. 2013 se 

ŠVP Učíme se pro život mění takto:

- ve  vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se mění očekávané výstupy 
anglickém jazyce a nově se jako povinný vkládá další cizí jazyk – od 7. ročníku

- ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se přesouvá část učiva o 
zlomcích a desetinných číslech na 1. stupeň

- do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a společnost se vkládají 
očekávané výstupy z oblasti Finanční gramotnost

- do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Člověk a 
příroda se vkládají očekávané výstupy z oblasti Ochrana člověka za běžných a 
mimořádných událostí

- do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví se vkládají očekávané
výstupy z oblasti Dopravní výchova

- do vzdělávací oblasti  Člověk a jeho svět a do vzdělávacího předmětu  Výchova
k občanství se vkládají očekávané výstupy z oblasti Korupce

- do  vzdělávací  oblasti  Člověk  a  jeho  svět  a  Člověk  a  společnost se  vkládají
očekávané výstupy z oblasti Obrana vlasti 

1. Str. 3: ředitelka školy: PaedDr. Ivana Pavlíková

2. Str. 26: změna učebního plánu pro 1. stupeň – viz. Příloha č. 1

3. Str. 27: změna učebního plánu pro 2. stupeň – viz. Příloha č. 2

4. Str. 61 – 68: změna učebních osnov předmětu Anglický jazyk ve 4. – 5. ročníku 

– viz. Příloha č. 3

5. Str.  82  –  88:  změna  učebních  osnov předmětu  Matematika  ve  4.  -  5.  ročníku

– viz. Příloha č. 4

6. Str.  95  –  113:  změna  učebních  osnov  předmětu  Prvouka  v 1.  –  3.  ročníku

– viz. Příloha č. 5

7. Str. 116 – 125: změna učebních osnov předmětu Přírodověda ve 4. – 5. ročníku

– viz. Příloha č. 6
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8. Str.  128  –  134:  změna  učebních  osnov  předmětu  Vlastivěda  ve  4.  ročníku

– viz. Příloha č. 7

9. Str. 202 – 225: změna učebních osnov předmětu Anglický jazyk v 6. – 9. ročníku

– viz. Příloha č. 8

10. Na str. 226 se vkládá povinný předmět 5.2.2.3. Další cizí jazyk – viz. Příloha č. 9

11. Str. 242: změna časového vymezení b) 6. ročník - 1 hodina

12. Str. 262 - 274: změna učebních osnov předmětu Výchova k občanství v 6. – 9.

ročníku – viz Příloha č. 10

13. Str.  359 – 367:  změna  učebních  osnov předmětu  Výchova ke  zdraví  v 6.  –  8.

ročníku – viz. Příloha č. 11

14. Str. 378: změna časového vymezení předmětu b) 6. ročník – 1 hodina

15. Str. 417 – 421: vypouští se povinně volitelný předmět 5.3.8. Cizí jazyk
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