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Školní vzdělávací program školy je ve vybraných kapitolách upraven takto: 

 

5. Učební plán  

(Původní tabulka nahrazena dvěma následujícími)  

 
 

 

 

 

 

 



Škola v pohybu - Školní vzdělávací program SSZŠ Litvínov, 1.9.2016  
Strana 3 (celkem 4) 

 

 
 

5.1. Poznámky k učebnímu plánu 

Ve školním vzdělávacím programu ŠKOLA V POHYBU dochází ke vzdělávání pomocí 

jednotlivých vyučovacích oblastí a oborů takto:  

Oblast Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacím oboru Český jazyk na 

obou stupních základní školy, a to na I. i II. stupni se zvýšenou hodinovou dotací o disponibilní 

hodiny – na I. stupni o 5 a na II. stupni o 2 hodiny. První cizí jazyk, jazyk anglický se vyučuje 

již od prvního ročníku, na I. stupni se zvýšenou hodinovou dotací celkově o 3 disponibilní 

hodiny a na II. stupni o 1 disponibilní hodinu. Další cizí jazyk, jazyk německý se vyučuje jako 

povinný předmět od 7. do 9. ročníku v dotaci 2 vyučovacích hodin. 

Oblast Matematika a její aplikace se vyučuje v oboru Matematika na obou stupních 

ZŠ se zvýšenou hodinovou dotací na I. stupni o 2 a na II. stupni o jednu disponibilní hodinu. 

Oblast Informační a komunikační technologie se vyučuje v oboru Informatika od 4. 

ročníku do 7. ročníku. Aplikace dovedností z předmětu využívají žáci takřka ve všech 

předmětech zejména od 6. do 9. ročníku. 

Oblast Člověk a jeho svět je vyučována pouze na I. stupni ve všech ročnících v oborech 

Společnost a Příroda. Ve 4. ročníku časová dotace umožňuje vyučujícímu dle jeho uvážení 
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věnovat 2 hod. oboru Společnost a 1 hod. oboru Příroda nebo naopak. Zpravidla tuto možnost 

učitelé využívají tak, že v pololetí časovou dotaci v těchto předmětech prohodí. Celkově je v 

této oblasti zvýšena hodinová dotace o 1 disponibilní hodinu. 

Oblast Člověk a společnost je vyučována ve všech ročnících II. stupni v oboru Dějepis 

a v 6. - 8. ročníku v oboru Výchova k občanství. 

Oblast Člověk a příroda je vyučována pouze na II. stupni v oborech Fyzika, Chemie, 

Přírodopis a Zeměpis ve všech ročnících, vyjma oboru Chemie, který je zařazen od 8. ročníku. 

Oblast Umění a kultura je realizován v 6. a 7. ročníku obory Hudební výchova a 

Výtvarná výchova a od 8. ročníku oborem Umělecký seminář, který propojuje některé 

očekávané výstupy hudební výchovy s výtvarnou výchovou, popř. dramatickou výchovou.  

Oblast Člověk a zdraví je vyučována v oborech Tělesná výchova ve všech ročnících a 

v 8. ročníku v oboru Výchova ke zdraví. Na II. stupni je časová dotace tělesné výchovy, 

vzhledem ke sportovnímu zaměření školy, navýšena celkem o 5 disponibilních hodin. 

Oblast Člověk a svět práce je realizována ve všech ročnících I. stupně oborem Svět 

práce a na II. stupni je vyučována v 6. ročníku dvěma různými obory (v každém pololetí jiný), 

které škola dle personálních a materiálních podmínek vybere z následujících oborů: Příprava 

pokrmů, Chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Práce s laboratorní technikou, Práce 

s technickými materiály a Design a konstruování a v 9. ročníku v oboru Volba povolání.  

V rámci nabídky volitelných předmětů, která je v 7. roč. v dotaci 1 vyučovací hodiny 

a v 8. a 9. roč. ve 2 vyučovacích hodinách, jsou zařazeny předměty dle aktuální nabídky (mohou 

to být např. Informační a komunikační technologii, Finanční gramotnost, Čtenářská 

gramotnost, Matematická gramotnost, Anglická konverzace, Digitální technologie, 

Základy administrativy apod.). Pravidelně jsou zařazovány předměty Můj projekt pro žáky 

7. ročníku a Oborová práce pro žáky 9. ročníku. Jako volitelný předmět si mohou žáci zvolit 

v 7. ročníku Informační a komunikační technologie, Přírodovědné praktikum a Etickou 

výchovu v jednohodinové dotaci. V 8. ročníku kde je dotace dvouhodinová lze vybírat pro 

jednu z těchto hodin Informační a komunikační technologii, Finanční gramotnost a Lední 

hokej a pro druhou hodinu Čtenářskou gramotnost, Matematickou gramotnost a Anglickou 

konverzaci. V 9. ročníku kde je dotace volitelných předmětů také dvouhodinová lze vybírat 

pro jednu z těchto hodin Digitální technologii, Základy administrativy a Lední hokej a pro 

druhou hodinu Čtenářskou gramotnost, Matematickou gramotnost a Anglickou 

konverzaci. Volitelné předměty se realizují, přihlásí-li se při zahájení výuky alespoň 7 žáků.  

Od 4. do 6. ročníku je realizováno průřezové téma Osobnostně sociální výchova. 

Ostatní průřezová témata jsou do školního programu zařazena jako integrovaná součást 

realizovaných vzdělávacích obsahů. 

Od školního roku 2018–2019 je zaveden nový povinný předmět Instrumentální 

obohacování (FIE), který má jednohodinovou dotaci ve všech ročnících II. stupně. Předmět 

bude postupně nabíhat od 6. ročníku.     

Žáci jsou děleni do skupin na I. i II. stupni v předmětech AJ, TV, M, Čj, Inf, FIE a 

všechny volitelné předměty. Na dělení nejsou stanovena pevná kritéria.  

Výuka plavání na I. stupni se realizuje v rámci učebního plánu v hodinách TV od 1. do 

4. ročníku v rozsahu celkem 40 vyučovacích hodin. 

 

5.2. Učební plány jednotlivých ročníků od školního roku 2013 - 2014 

 

 Vzhledem k zavedení povinné výuky dalšího cizího (německého) jazyka od školního 

roku 2013 - 2014 byly nastaveny nové učební plány pro 7. - 8. ročník, a to pro každý z těchto 

ročníků zvlášť v souladu s povinnou týdenní dotací žáků (viz dále uvedené tabulky učebních 

plánů jednotlivých ročníků), které budou platné v období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2016. Od 1. 9. 

2017 bude učební plán pro všechny žáky školy opět jednotný. Poslední tabulka představuje 

aktuální učební plán všech ročníků ve školním roce 2013 - 2014.  

 

(všechny následující tabulky byly vypuštěny) 


