
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 

Ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola – dílna lidskosti 

Čj. ŘBe – 12/2016 ZŠ a MŠ Bezručova 190, Bohumín 

 

 

 

 

 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 



 

Článek 1 

 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín, Bezručova 190 v souladu s par. 5 odst. 1 zákona č. 

561/2004 Sb. 

mění 

školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – dílna lidskosti č. j.  ŘBe  - 12/2016 

v kapitolách uvedených níže. 

 
 

Článek 2 
 

Kapitola 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (str. 6)  

Odstavec Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP se doplňuje následujícím 
textem: 
Výchovná poradkyně spolupracuje s třídními učiteli v případě zjištění vzdělávacích či 
výchovných problémů na tvorbě plánu pedagogické podpory nepostačuje-li samotné 
zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávaní, a to za podmínek 
stanovených v příloze č.1  vyhlášky č. 27/2016 Sb.. PLPP má písemnou podobu a je v souladu 
s přílohou č. 3 vyhlášky 27/2016 Sb. 

 

Odstavec Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP (str. 6) se nahrazuje 

následujícím textem  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP.  

Pokud školské poradenské pracoviště konstatuje, že se jedná o žáka s potřebou podpůrných 

opatření, postupuje škola podle stanovených doporučení. V případě, že je navrženo jako  

podpůrné opatření vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu, zajistí výchovný 

poradce písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. Třídní učitel připraví návrh 

IVP a konzultuje jej s výchovnou poradkyní. Individuální vzdělávací plán obsahuje všechny 

náležitosti, stanovené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. 

IVP umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským 

zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné 

přizpůsobit i výběr učiva.“ 

Výstupy minimální doporučené úrovně se využijí v případě podpůrných opatření od třetího 

stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým 



mentálním postižením na základě minimální doporučené úrovně v rámci podpůrných 

opatření, jsou na vyšší úrovni než očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS. 

„Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je možné 
ve školním vzdělávacím programu 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.“ 
 

Rovněž je v IVP možno nahradit části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů 
jinými vzdělávacími obsahy nebo nahradit celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího 
oboru jiným, který lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků s přiznanými podpůrnými 
opatřeními za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. V IVP žáků 
s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto náhradou části nebo celého 
vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí 
(oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.“  
 
Výchovný poradce projedná takto vymezenou pedagogickou intervenci za přítomnosti 

třídního učitele se zákonným zástupcem žáka a je dohodnuta vzájemná spolupráce v rámci 

domácí přípravy a způsob vyhodnocování účinnosti navržených opatření. 

Článek 3 

 

Kapitola 4.2. Poznámky k učebnímu plánu  

Odstavec Organizační podmínky realizace vyučovacích předmětů, průřezových témat (str. 

12) se nahrazuje text posledního odstavce 

Žákům, kterým budou přiznána podpůrná opatření od třetího stupně podpory, bude do IVP 
na základě doporučení ŠPZ zařazována speciálně pedagogická a pedagogická intervence. 
Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče bude získána úpravou počtu hodin 
vyučovacího předmětu Český jazyk, který byl posílen čtyř hodinovou disponibilní časovou 
dotací. Těmto žákům bude v rámci IVP možno části vzdělávacích obsahů některých 
vzdělávacích oborů nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého 
vzdělávacího oboru nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který bude lépe vyhovovat 
konkrétním vzdělávacím možnostem daného žáka, Těmto žákům bude v rámci IVP možno 
nahradit části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími 
obsahy nebo nahradit celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe 
vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními za podmínek 
stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými 
podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto náhradou části nebo celého vzdělávacího 
obsahu vzdělávacích oborů, změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) 
stanovené v kapitole 7 RVP ZV.“  
 
 



Článek 4 

Kapitola 5 - Učební osnovy (str. 15) 

Poslední odstavec 

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP 

od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro 

úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV 

se nahrazuje textem 

Výstupy minimální doporučené úrovně se využijí v případě podpůrných opatření od třetího 

stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým 

mentálním postižením na základě minimální doporučené úrovně v rámci podpůrných 

opatření, jsou na vyšší úrovni než očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS. 

Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je možné 
ve školním vzdělávacím programu 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. 
  

Článek 5 

Kapitola 5. 7. – Tělesná výchova  

Odstavec Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu tělesná 

výchova (str. 100) 

Text 

Součástí Tělesné výchovy je i plavecký výcvik, který by měl proběhnout ve dvou po sobě 

následujících ročnících, většinou ve 2. a 3. ročníku se nahrazuje textem 

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. Součástí tělesné výchovy je i bruslení a podle možností i lyžování. 

Sloupec Výstupy pro 5. ročník (str. 110) 

doplňují se dvě odrážky 

- 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“. 



Sloupec učivo pro 2. a 3. ročník str. 104 a 105 – činnosti ovlivňující úroveň pohybových 

dovedností odrážka plavání se doplňuje textem 

 
– hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden 

plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
 

 


