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Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu 

pro základní vzdělávání „Škola hrou“ Základní školy a 

Mateřské školy Teplýšovice, okres Benešov.  

Škola: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov, se sídlem 

Teplýšovice 45, 256 01 Benešov 

Ředitel školy: Mgr.Charlotta Kurcová 

Koordinátor ŠVP ZV: Mgr.Charlotta Kurcová 

Platnost dokumentu: od 1.9.2017 

Dodatek k ŠVP ZV „Škola hrou“ byl projednán školskou radou dne: 30.8.2017 

Dodatek k ŠVP ZV „Škola hrou“ byl projednán pedagogickou radou dne: 

28.8.2017 

Tímto dodatkem se od 1. 9. 2017 mění Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské 

školy Teplýšovice, okres Benešov se sídlem Teplýšovice 45, Benešov v kapitole č. 5.6.1 Tělesná 

výchova. Mezi očekávané výstupy pro 2.období se doplňují  další výstupy (kapitola 5.6.1.4):  

„TV 1.16  adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti 

TV 1.17 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a bezpečnosti“. 

 

Rovněž dochází ve změně v kapitole 5.6.1.4 : 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ  

 pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček 

a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost  

 základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

odpovídající velikosti a hmotnosti  

 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu 

pohybem, jednoduché tance  

 průpravné úpoly – přetahy a přetlaky  

 základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, 

hod míčkem  

 základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním 

odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů  

 turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při 

přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody  
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 plavání (základní plavecká výuka) – hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, 

základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky 

sebezáchrany a dopomoci tonoucímu  

 lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu a na ledě, základní techniky 

pohybu na lyžích a bruslích  

 další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)  

 

 

V kapitole 4.2 Poznámky k učebnímu plánu se vkládá nová poznámka : 

„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. V rámci TV absolvují žáci povinnou výuku plavání 

v 2. a 3. ročníku v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin (20+20).  

________________________________________________________________________ 

Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu 

jeho rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je možné základní plaveckou 

výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji 

zajistit v rámci povinné školní docházky.“ 

 

 

 

 


