POZNÁMKY

K UČEBNÍMU PLÁNU II. STUPEŇ

1. V učebním plánu pro II. stupeň jsou začleněny všechny vzdělávací oblasti a obory
dané dokumentem RVP ZV.
2. Celková povinná časová dotace je na II. stupni 122 hodin. Disponibilní časová dotace
18 hodin byla využita k posílení předmětů: Český jazyk, Matematika, Informatika,
Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis a k vytvoření volitelných předmětů. Průřezová
témata jsou realizována integrací do jednotlivých předmětů.
3. Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné nahradit
v nejlepším zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetí
ho stupně dle § 16 odst. 2 písm. b) jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP .
4. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším
zájmu žáka-cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk.
5. 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.
6. Týdenní hodinová dotace je pro jednotlivé ročníky stanovená školským zákonem
v rozmezí 6. a 7. ročník 28 až 30 hodin, 8. – 9. ročník 30 až 32 hodin.
7. Výuka je převážně realizována formou klasických vyučovacích hodin (45 minut),
některá témata jsou realizována formou projektů (několik hodin – dní) nebo exkurzí.
8. Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk
a svět práce. V jednotlivých ročnících
zahrnuje tyto
tematické okruhy:
6.ročník – Pěstitelské práce, chovatelství a Práce s technickými materiály
8.ročník - Pěstitelské práce, chovatelství, Práce s technickými materiály a Svět práce
9.ročník – Svět práce a Provoz a údržba domácnosti
9. V 7. ročníku se v případě dostatečného zájmu žáků, dle možností školy a příznivých
povětrnostních podmínek uskuteční v rámci Tělesné výchovy lyžařský kurz.
10. V rámci výuky Anglického jazyka je pořádán v případě zájmu a dle možností školy
žáků zájezd do Anglie.
11. Volitelné předměty jsou povinnou součástí 6. ročníku v rozsahu daným učebním
plánem. Jejich nabídku je možno doplňovat o nové předměty.
12. Jsou realizovány podle zájmu žáků a aktuálních možností školy a vyučujících. Mohou
se v nich setkávat žáci různých tříd stejného ročníku. Jejich nabídka a počty skupin
se mění vždy k 1. září daného školního roku. Ke stejnému datu jsou aktualizovány
zájmové útvary, které jsou i nejsou součástí Školního klubu.
13. Nabídku volitelných předmětů na další školní rok žáci dostávají v průběhu čtvrtého
čtvrtletí předchozího školního roku. V nabídce žáci označí i náhradní volitelný
předmět pro případ, že se předmět pro malý počet zájemců neotvírá.
14. Přehled volitelných předmětů je zpracován v samostatné tabulce.
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Volitelné předměty - 6. ročník (x = předmět je v daném školním roce vyučován)
Název
Francouzský jazyk

2019/20

2020/21

2021/22

Cvičení z Českého
jazyka
Anglická konverzace
Cvičení z matematiky

X

Seminář z informatiky
Reedukační cvičení
Seminář z biologie

X

Vedení domácnosti
Sportovní hry

X

Základy administrativy

X
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2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

