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Ve Křtinách dne: 31. 8. 2017
RNDr. Petr Lukáš
ředitel školy
Na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j. MSMT-7019/2017) se
tímto doplňkem upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Křtiny č. j. 243/2016
platný od 1. 9. 2016 takto:
V části Učební osnovy I. stupeň ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vyučovacím
předmětu Tělesná výchova 1. – 3. ročník, v tabulce – Očekávané výstupy – žák se
přidávají tyto výstupy:
-

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“.

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j. MSMT-11076/2017) se
tímto doplňkem upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Křtiny č. j. 243/2016
platný od 1. 9. 2016 takto:
V kapitole 3. Charakteristika ŠVP v podkapitole 3.3. Zabezpečení výuky žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami se přidává tento text:
- U podpůrných opatření od třetího stupně se výstupy minimální doporučené úrovně
využijí pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. Výstupy, upravené v IVP
těchto žáků, jsou na vyšší úrovni než očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS.
- U žáků s přiznaným IVP jako podpůrným opatřením, je možné v IVP upravovat
očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva.
- V IVP těchto žáků, pokud to lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem, lze
nahradit části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými
vzdělávacími obsahy nebo nahradit celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího
oboru jiným.

-

-

V souvislosti s uvedenou možností náhrady v oblasti učebního plánu je možné
u těchto žáků změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů)
stanovené RVP ZV.
U žáků s jiným než mentálním postižením je možné upravit očekávané výstupy
nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich
znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud
to vyžadují speciální
vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení
školského poradenského zařízení.

Doplněk mění ŠVP ZV – Škola v přírodě, příroda ve škole s účinností od 1. 9. 2017.

