Dodatek č. 1 k ŠVP pro ZV ZŠ Český Brod, Tyršova 68 s účinností od 1. 9. 2017
Č. j. : 137/2017
Název školy: Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín
Ředitel školy: Mgr. Martin Dušek
Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Romana Štěpařová
Od 1. 9. 2017 na základě opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání, č. j. MŠMT-019/2017 je v systému povinné výuky zařazeno plavání, které by mělo zajistit základní plaveckou
dovednost u všech žáků základních škol.
Změna se týká podle RVP pro ZV (březen 2017) části C, vzdělávací oblasti 5.8.2. Tělesná výchova. Naše škola tedy zařadila plavání
do vzdělávacího oboru Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ. Rozsah 40 vyučovacích hodin plavání rozdělujeme na dvě části, a to ve 2.
a 3. ročníku po 20 vyučovacích hodinách.

ROČNÍK

UČIVO

2.

ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

- Má schopnost dohodnout se na společné, jednoduché taktice.
- Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech.

2.

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ FORMY
CVIČENÍ

- Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti.

2.

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ

- Orientuje se ve sportovních akcích ve škole i v místě bydliště.
- Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti.

2.

PLAVÁNÍ

2.

ZÁKLADY
GYMNASTIKA

- Dodržuje hygienu plavání.
- Adaptuje se na vodní prostředí.
- Zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti.

- Usiluje o zlepšení své tělesné kondice.

Poznámka:

Turistika a pobyt v přírodě je uskutečněn formou cvičení v přírodě.

ROČNÍK

UČIVO

3.

ROZVOJ RŮZNÝCH FOREM RYCHLOSTI

3.

ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

- Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.

- Je schopen se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice.
- Respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví.

3.

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ

2.

PLAVÁNÍ

3.

GYMNASTIKA

- Orientuje se ve sportovních akcích ve škole i v místě bydliště.
- Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti.
- Dodržuje hygienu plavání.
- Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku.
- Zvládá prvky sebezáchrany a bezpečnosti.
- Usiluje o zlepšení své tělesné kondice.
- Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí.
- Adekvátně reaguje na situaci úrazu spolužáka.

Poznámka:

Turistika a pobyt v přírodě je uskutečněn formou cvičení v přírodě.

Tento dodatek byl projednán pedagogickou radou dne 29. 8. 2017.

Ředitel školy:
Mgr. Martin Dušek

razítko školy

