
Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace      IČ : 71010521 

Hodice 86, 589 01 Třešť              skola@hodice.cz            567 224 739 

č. j.: ZŠHod/116/2017-Mar. 

 

Dodatek č. 1 k ŠVP ZV 

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Škola: Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace 

 

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Marešová 

Koordinátor(ka): Mgr. Dagmar Marešová 

Vypracoval: Mgr. Dagmar Marešová 

Dodatek byl vypracován ve spolupráci s pedagogy 1. stupně ZŠ Hodice. 

 

Platnost dodatku: od 1. září 2017 

 

Školská rada schválila dne: 31. 8. 2017 

Pedagogická rada projednala: dne 1. září 2017 

 

Tímto Dodatkem k ŠVP ZV č. 1 se upravuje Školní vzdělávací program Základní školy a 

Mateřské školy Hodice, příspěvkové organizace - 3. aktualizované vydání platné od 1. 9. 2016,  

č.j.: ZŠHod/114/2016-Mar., v souladu s ustanovením §4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,              

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

V souvislosti vydáním Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. MSMT-7019/2017 ze dne 2. května 

2017, jsou nutné úpravy ŠVP ZV tak, aby byly v souladu s RVP ZV: 

 

Doplnění očekávaných výstupů a poznámky k učebnímu plánu v předmětu Tělesná výchova 

 

4.2 Poznámky k učebnímu plánu 

Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích 

hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně.  

O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy. Na naší škole probíhá základní výuka plavání ve 

3. a 4. ročníku. 

 

5.6 Člověk a zdraví 
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

 

Očekávané výstupy – 2. období 

 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady základní plavecké dovednosti  

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 

sebezáchrany a bezpečnosti“.  

 
V Hodicích dne 17. 8. 2017 

 

      …………………………………………….. 

       Mgr. Dagmar Marešová 

ředitelka školy 
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