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Dodatek upravuje:
1) Doplnění textu do Charakteristiky školního vzdělávacího programu
 Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně
nadané žáky a Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky
s přiznaným podpůrným opatřením takto:
Na škole je vytvořené Školní poradenské pracoviště s výchovným poradcem, školním
speciálním pedagogem a koordinátorem prevence rizikového chování. Činnost
pracoviště zajišťuje výchovná poradkyně pro 1. stupeň, která je pověřena spoluprací
se školským poradenským zařízením- PPP v Litvínově.
 Předměty speciálně pedagogické péče takto:
Přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče
je v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a
žáků nadaných.
PSPP je poskytována buď nad rámec celkové povinné časové dotace nebo v rámci
výuky, kdy je dotace čerpána z disponibilní časové dotace RVP školy a zajištována
speciálním pedagogem.
Organizace PSPP je v kompetenci ředitelky školy a závisí na možnosti personálního
zabezpečení výuky a prostorových možností.
Doplnění dvou očekávaných výstupů ve vzdělávacím obsahu vzdělávacího oboru
 Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ (pro 3. a 4. ročník)
Výstupy:
- Žák se adaptuje na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá
v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti
- Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou
techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti
Doplnění do charakteristiky vyučovacího předmětu:
Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40
vyučovacích hodin. Očekávané výstupy je možno splnit již v 1. období 1. stupně.
V činnostech ovlivňující úroveň pohybových dovedností u plavání se nahrazuje slovo
dopomoci tonoucímu- slovem bezpečnost.
1) Úprava Hodnocení výsledů vzdělávání žáků, Pravidla pro hodnocení žáků
 Způsob hodnocení
Pro hodnocení žáků v 1. ročníku používáme slovní hodnocení ve všech
předmětech (nemáme již slovní hodnocení i ve 2. ročníku). Od 2. ročníku
používáme klasifikaci ve všech předmětech.
Tato úprava se týká i způsobu hodnocení za každým předmětem uvedeném
v ŠVP.

