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AKTUALIZACE  ŠVP  k 31.8. 2013 

 

DODATEK  ŠVP ZV – ZŠ s RvTv, Teplice, Na Stínadlech 2386 31.8. 2009   

 
Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ s RvTv, Teplice, Na Stínadlech 2386 ve znění platných dodatků od 1.9. 2013 

 

 Úprava ŠVP podle změn v upraveném RVP ZV platné od 1.9. 2013 
 

část C, 

kapitola 5.1 

Doplněna poznámka pod čarou o začlenění Dalšího cizího 

jazyka do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace 

 

 zpracováno v osnovách předmětu  Aj, ZNj 

část C, 

kapitola 5.1.2 

a 5.1.3 

Upraven vzdělávací obor Cizí jazyk a doplněn vzdělávací 

obor Další cizí jazyk 

 

 zpracováno v osnovách předmětu  Aj, ZNj 

 

část C, kapitola 

5.2.1 

Do učiva vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace na 

prvním stupni doplněna problematika desetinných čísel 

a zlomků 

 

 zpracováno v osnovách předmětu  M 

 

část C, 

kapitola 5.8 a 

5.8.1 

Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacího oboru 

Výchova ke zdraví byla začleněna (případně upravena) 

problematika zdraví a bezpečí za běžných a mimořádných 

událostí, dopravní výchovy a sexuální výchovy 

 

 zpracováno v osnovách předmětu Orv 

část C, 

kapitola 5.4.1 

a 5.5.2 

Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a do vzdělávacího 

oboru Výchova k občanství byla vložena problematika 

finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných 

událostí, korupce a obrany státu 

 

 zpracováno v osnovách předmětu Orv 



                                                                                                                                                               2013 -2014                                                               ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 

                                                                                                                                                            (aktualizováno) 

                                                                                                                                                                                                                   Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 

 

 

 

 

část C, 

kapitola 5.4.1 

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 

 projekt pro 1.2.3. roč.: Dopravní výchova 

 

 projekt pro 4 roč. Cvičení v přírodě 

 

 projekt pro 5 roč. Finanční gramotnost 

 

 

část C, 

kapitola 5.6 

Do vzdělávací oblasti Člověk a příroda byla vložena 

problematika ochrany člověka za mimořádných událostí 

 projekt pro 2.st. OČMU 

 

 projekt pro 1.-9. roč. Požární poplach 

 

 

část C, 

kapitola 5.6.3 

a 5.6.4 

Do vzdělávacího oboru Přírodopis a Zeměpis byla vložena 

problematika ochrany člověka za mimořádných událostí 

 projekt pro 6 roč. Lesní ekosystém 
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