Příloha č.6
Přehled změn v upraveném ŠVP pro ZV- Škola s rozhledem
(Dle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání účinného
od 1. 9. 2013)
Strana / část
textu
Část I
Část II
Část II, bod 3
Část IV
Část V- osnovy,
kapitola 1 - AJ
Část V –
osnovy,
Část V, kapitola
5- Matematika
Část V,
kapitola8
Část V, kapitola
10
Část V, kapitola
12-AJ
Část V, kapitola
13 - ČJ
Část V, kapitola
20-NJ
Část V-kapitola
14
Část V-kapitola
19
Část V- kapitola
21
Část V, kapitola
23 a 27
Část 5, kapitola
24

Část V, kapitola
20(původní)
Část V- kapitola
25
Část VI – bod 2

Úprava
Identifikační údaje
Charakteristika školy
Charakteristika ped. sboru.
Učební plán.
Upraven vzdělávací obor Cizí jazyk

Do učiva vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
na prvním stupni doplněna problematika desetinných čísel
a zlomků
Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět doplněna
problematika zdraví, bezpečí a ochrany člověka za
mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční
gramotnosti, korupce a obrany státu
Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a do
vzdělávacího oboru Vlastivěda byla vložena problematika
finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných
událostí, korupce a obrany státu
AJ- upraveno učivo a výstupy
ČJ – upraveno podle Standardů pro základní vzdělávání
Český jazyk a literatura
Do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace byl
vložen další cizí jazyk
Provedena úprava pojmů
Do učiva vložena problematika finanční gramotnosti
Do učiva vložena problematika obrany státu, korupce,
finanční gramotnosti
Do vzdělávacího oboru Přírodopis a Zeměpis byla vložena
problematika ochrany člověka za mimořádných událostí
Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacího
oboru Rodinná výchova byla začleněna (případně
upravena) problematika zdraví a bezpečí za běžných
a mimořádných událostí, dopravní výchovy a sexuální
výchovy
Z doplňujících vzdělávacích oborů byl vyčleněn
vzdělávací obor Další cizí jazyk; byl přeřazen do
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
Doplněno učivo
Struktura ŠVP byla upravena (odstraněno vlastní

Poznámka

3. roč. Aj závěr
4. roč. Aj závěr
5. roč. Aj závěr
1.,2.,3.,4.,5. roč.
učivo
Osnovy 9. ročník
PRV charakteristika
předmětu
1.-5. učivo a výstupy
Vl 5. roč.
charakteristika
předmětu

hodnocení školy a některé další původně závazné součásti
ŠVP, nyní jsou uváděny jako doporučené)

