Základní škola a Mateřská škola Sedlnice

1. Identifikační údaje
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název programu: Cesta k poznání
(Dodatek č. 3)
Údaje o škole:
Název školy:
 Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
Adresa školy:
 Sedlnice 253, 742 56 Sedlnice
Jméno ředitele:
 PaedDr.Blanka Šťastná
Kontakty:
 telefon: 556 745 596
 e-mail: skola@zs-sedlnice.cz
 web: zs-sedlnice.cz
IZO školy:
 600 138 381

Zřizovatel:
Název školy
 Obec Sedlnice
Adresa:
 Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice
Kontakty:
 telefon: 556 745 591
 e-mail: obec@sedlnice.cz

Platnost dodatku od:
1.září 2016

Podpis ředitele:

Razítko školy:

Provedené úpravy:
1. V Učebním plánu na prvním stupni došlo k úpravě počtu hodin čerpaných ze vzdělávací oblasti
Jazyka jazyková komunikace a počtu čerpaných disponibilních hodin. Vzdělávací obsah se nezměnil.
2. V učebních osnovách
a) očekávané výstupy dle RVP ZV byly doplněny o evidenční značky výstupů
b) u vyučovacího předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Chemie, je upravena terminologii
klasifikace jedovatých látek v souladu s platnými předpisy tak, jak je uvedeno v učivu vzdělávacího
oboru Chemie (H- a P- věty, piktogramy a jejich význam).
3. V části Charakteristika ŠVP je zcela upraven text, který popisuje zabezpečení vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.

1. Identifikační údaje
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název programu: Cesta k poznání
(Dodatek č. 4)
Údaje o škole:
Název školy:
 Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
Adresa školy:
 Sedlnice 253, 742 56 Sedlnice
Jméno ředitele:
 PaedDr.Blanka Šťastná
Kontakty:
 telefon: 556 745 596
 e-mail: skola@zs-sedlnice.cz
 web: zs-sedlnice.cz
IZO školy:
 600 138 381

Zřizovatel:
Název školy
 Obec Sedlnice
Adresa:
 Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice
Kontakty:
 telefon: 556 745 591
 e-mail: obec@sedlnice.cz

Platnost dodatku od:
1. září 2017

Podpis ředitele:

Razítko školy:

Provedené úpravy:
1. V učebních osnovách
a) u vyučovacího předmětu Tělesná výchova se mezi očekávané výstupy pro 1. období doplňují další
dva výstupy (TV-5-1-11, TV-5-1-12 – týkající se základní výuky plavání)
b) základní výuka plavání se realizuje v rozsahu 40 vyučovacích hodin ve 2. a ve 3. ročníku. Očekávané
výstupy budou splněny v 1. období 1. stupně.

