
 

 

 

Dodatek ŠVP „Naše škola“ pro školní rok 
2020/2021 

 

 

 

Číslo jednací: ZŠZUŠŽl/2020/02/07/ls 

Vypracoval: Mgr. Luděk Svoboda, ředitel školy 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9. 2020 

 

Pro školní rok 2020/21 zůstává v platnosti ŠVP pro rok 2019/2020 č.j. ZŠZUŠŽl/2019/02/05/ls, pouze dochází k níže 

uvedeným úpravám. 

 

Zdůvodnění: Změ ny uč ěbní ho plá nu jsou rěálizová ny jáko rěákčě ná situáči v uplynulě m s kolní m ročě (ěpiděmiě Covid-

19) á dlouhodobou něpr í tomnost z á ku  vě s kolě s hlávní m čí lěm posí lění  vy uky hlávní čh pr ědmě tu . 

 

Změ ny uč ěbní ho plá nu: 

1. 6. roč ní k 

a) v 6. roč ní ku sě rus í  volitělny  pr ědmě t Cvič ění  z C j á mátěmátiky á Ně měčky  jázyk v rozsáhu 2 vyuč ováčí  hodiny 

ty dně , 

b) nově  sě v 6. roč ní ku zvys ujě dotáčě pr ědmě tu Mátěmátiká o 1 vyuč ováčí  hodinu ty dně , 

c) nově  sě v 6. roč ní ku zvys ujě dotáčě pr ědmě tu C ěsky  jázyk á litěráturá o 1 vyuč ováčí  hodinu ty dně , 

d) nově  sě z á ku m nábí zí  něpovinny  pr ědmě t Ně měčky  jázyk (sě vzdě lá váčí m obsáhěm dr í vě js í ho volitělně ho 

pr ědmě tu Ně měčky  jázyk). 

2. 8. roč ní k 

a) nově  jsou pro z á ky závěděny něpovinně  pr ědmě ty Cvič ění  z C j á Cvič ění  z mátěmátiky, ktěrě  prohlubují  vzdě lá váčí  

obsáh pr ědmě tu  C ěsky  jázyk á litěráturá á Mátěmátiká. 

3. Vě s kolní m ročě 2020/21 sě němusí  z du vodu dlouhodobě  něpr í tomnosti z á ku  vě s kolě uskutěč nit plá nováně  

projěktově  dny. 
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