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Dodatek č. 1  
ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání  
„Cesta k dospělosti“  

 
Škola: Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 
organizace  
Ředitel školy: PaedDr. Václav Hujer  
Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Ivana Kučáková  
Dodatek k ŠVP ZV „Cesta k dospělosti“ byl projednán školskou radou dne: 29. 6. 2017  
Dodatek k ŠVP ZV „Cesta k dospělosti“ byl projednán pedagogickou radou dne: 29. 6. 2017 
Dodatek č. 1 k ŠVP ZV „Cesta k dospělosti“ byl zapsán pod č. j. 338/2017/ZŠJ 
 
 

Tímto dodatkem se od 1. 9. 2017 mění Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Cesta 
k dospělosti“ v kapitole 5 Učební osnovy: 
 
a) v podkapitole 5.8.2 Tělesná výchova v části „Charakteristika vyučovacího předmětu a) 

Obsahové, časové a organizační vymezení na 1. stupni školy se vkládá text: 
Na 1. stupni ve 2. a 3. ročníku se realizuje základní výuka plavání v celkovém rozsahu 40 
vyučovacích hodin. 
  
b) v podkapitole 5.8.2 Tělesná výchova v části „Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu“ ve 2. 

a 3. ročníku se k doplněnému učivu „plavání (základní plavecká výuka) – hygiena plavání, 
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká 
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti doplňují 2 očekávané výstupy a k nim dílčí 
výstupy takto: 

 
 
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:   2. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

 adaptuje se na 

vodní prostředí, 

dodržuje hygienu 

plavání, zvládá v 

souladu s 

individuálními 

předpoklady 

základní plavecké 

dovednosti 

 

 seznamuje se 

s prostředím bazénu 

a jeho řádem 

 adaptuje se na 

prostředí bazénu a 

na vodní prostředí 
 dodržuje hygienu 

před vstupem do 

bazénu i při 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností 

 

- plavání (základní 

plavecká výuka) – 

hygiena plavání, 

adaptace na vodní 

prostředí, základní 

plavecké 

 



 

 

 

 

 

 

 

odchodu z bazénu 
 volí vhodný koupací 

úbor 
 zvládá základní 

plavecké dovednosti 

potřebné k zvládnutí 

plaveckého stylu 

dovednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět:  Tělesná výchova 

Ročník:   3. 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

 zvládá v souladu s 

individuálními 

předpoklady 

vybranou 

plaveckou techniku, 

prvky 

sebezáchrany a 

bezpečnosti 

 plave aspoň jedním 

plaveckým stylem 

 provede skok do 

vody 

 uplatní zásady 

hygieny (použije 

vhodný plavecký 

úbor) 

 zná pravidla 

bezpečného chování 

v prostředí bazénu 

 dodrží pravidla 

bezpečnosti ve vodě 

(neohrozí zdraví své 

ani zdraví ostatních) 

 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností 

 

- plavání (základní 

plavecká výuka) – 

hygiena plavání, 

adaptace na vodní 

prostředí, základní 

plavecké 

dovednosti, jeden 

plavecký způsob 

(plavecká technika), 

prvky sebezáchrany 

a dopomoci 

tonoucímu 

 

 
 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ivana Kučáková 
V Havířově dne 23. 6. 2017 
Platnost a účinnost dokumentu od 1. 9. 2017  
 
 
 
 
 
        PaedDr. Václav Hujer 
         ředitel školy  

 


