POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU I. STUPEŇ
1. V učebním plánu pro I. stupeň jsou začleněny všechny vzdělávací oblasti a obory dané
dokumentem RVP ZV
2. Celková povinná časová dotace je na I. stupni 118 hodin. Z toho 16 hodin disponibilní
dotace bylo využito k posílení předmětů: Český jazyk, Matematika, Vlastivěda,
Přírodověda a Informatika. Průřezová témata jsou integrovaná do jednotlivých
předmětů.
3. V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými
opatřeními je možné využít disponibilní časovou dotaci v ŠVP k zařazení předmětů
speciálně pedagogické péče. Ředitel školy použije disponibilní časovou dotaci také k
realizaci předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi
doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s
jejich poskytováním.
4. Týdenní hodinová dotace je pro jednotlivé ročníky stanovená školským zákonem v
rozmezí 1. a 2. ročník 18 až 22 hodin, 3. – 5. ročník 22 až 26 hodin.
5. Na I. stupni nemusí být základní vyučovací jednotkou klasická vyučovací hodina
(45 minut), vyučující mají možnost délku vyučovací jednotky aktuálně upravit dle
potřeb žáků.
6. Výuka v 1. – 3. ročníku může být realizována v blocích; doba těchto bloků se
prodlužuje až na 45 minut. Nutností je dodržet umístění v rozvrhu u předmětů, které
jsou prostorově nebo personálně propojeny s ostatními ročníky (např. Tělesná
výchova, Anglický jazyk.
7. Předmět Tělesná výchova zahrnuje výuku plavání od 2. do 5. ročníku - 10 hod/ročník,
celkem 40 hodin během I. stupně. Dle RVP ZV se základní výuka plavání 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.
8. 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.
9. Plavecký výcvik zajišťují pracovníci Plavecké školy v bazénu v Domažlicích.
10. Ve výuce všech předmětů jsou dle možností využívány počítačové učebny a
interaktivní tabule.

23

