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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program „Škola pro život-škola pro všechny“ ve znění 

platných dodatků od 1. 9. 2017 takto: 

V kapitole 5.18 Tělesná výchova se očekávané výstupy pro 2. období doplňují o: 

žák: 

 se adaptuje 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 

Do této kapitoly se do obsahového, časového a organizačního vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) zařazuje věta: 

Základní výuka plavání se realizuje ve 3. a 4. roč. ve formě 10 dvouhodinových lekcí v každém 

ročníku. 

 

V kap. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se SVP se v části Pravidla a průběh tvorby, realizace a 

vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu odst. 3 mění takto: 



 

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

s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou 

č. 27/2016 Sb., bude pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP) využívána 

minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, 

která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského 

poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným 

opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. 

IVP může být během roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické 

podpory školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ.  

 

Dále se za tento odstavec vkládají následující odstavce: 

Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy 

nebo náhrada celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe 

vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a výstupů ze 

vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření IVP u 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. 

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. 


