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č.j.ZSSK712/2022 

 

Dodatek ke ŠVP pro základní vzdělávání - rozšířená výuka tělesné výchovy 2022 

 
1. Ve školním roce 2022/2023 bude v 9. ročníku, v němž probíhá výuka podle  ŠVP pro 

základní vzdělávání - rozšířená výuka tělesné výchovy 2022 pro školní rok 2022/2023 (platný 

od 1. 9. 2022) z důvodu naplnění daného počtu hodin pro 2. stupeň (104+18) vyučována navíc 

1 hodina hudební výchovy podle  ŠVP pro základní vzdělávání 2022. 

 

2. Ve školním roce 2022/2023 bude učivo informatiky  v 7. - 9. ročníku upraveno, protože žáci 

nemohou navazovat na předchozí roky, kdy byli vyučováni podle starého ŠVP. Výstupy RVP 

budou v daných ročnících plněny. 

 

3. Ve školním roce 2022/2023 bude z důvodu návaznosti na učivo předchozích ročníků 

upravena výuka německého jazyka  a fyziky: 

 Německý jazyk – 7. ročník - ŠVP pro základní vzdělávání - rozšířená výuka tělesné výchovy 

2022 

                                     8. a 9. ročník - ŠVP pro základní vzdělávání - rozšířená výuka tělesné 

výchovy 2020 

 Fyzika  - 6. a 7. ročník - ŠVP pro základní vzdělávání - rozšířená výuka tělesné výchovy   

2022 

8. a 9. ročník - ŠVP pro základní vzdělávání - rozšířená výuka tělesné výchovy 

2020 

4. Ve školním roce 2023/2024 bude z důvodu návaznosti na učivo předchozích ročníků 

upravena výuka německého jazyka  a fyziky: 

 Německý jazyk – 7.  a 8. ročník - ŠVP pro základní vzdělávání - rozšířená výuka tělesné 

výchovy 2022 

                                         9. ročník - ŠVP pro základní vzdělávání - rozšířená výuka tělesné 

výchovy 2020 

 

 
 Fyzika  - 6.,7.  a 8.ročník - ŠVP pro základní vzdělávání - rozšířená výuka tělesné výchovy   

2022 

9. ročník - ŠVP pro základní vzdělávání - rozšířená výuka tělesné výchovy 2020 

 

Ve všech předmětech budou po ukončení 9. ročníku naplněny výstupy RVP 2021. 

 

Dodatek byl projednán školskou radou dne 31. 8. 2022 a pedagogickou radou dne 1. 9. 2022 

 

 

 

 

 

Ve Slavkově u Brna 1. 9. 2022 

Mgr. Věra Babicová 



ředitelka školy 


