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1) Projednání návrhu školního vzdělávacího programu (ŠVP). (školská rada se vyjadřuje k návrhům školních
vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování).

Změny navrhovaného ŠVP
e © ŠVP byl naveden do systému správy školních vzdělávacích programů České školní inspekce.
Systém umožňuje kontrolu souladu školních vzdělávacích programů s rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání. Systém umožňuje generovat soubory ŠVP v elektronické
podobě, což mj. umožní zveřejnění kompletního ŠVP na www stránkách školy.
e © ŠVP zahrnuje všechny dodatky (viz níže)
e ŠVP zahrnuje změnu k 1.9.2020, tj posílení výuky cizích jazyků doplněním konverzace
v druhém cizím jazyce (od 1.9.2020 mají všichni žáci v 7. a 8. ročníku konverzace v obou cizích
jazycích, v Ajiv Nj)

Aktuálně platný ŠVP vč. dodatků:
Vzdělávání žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu Výhra pro naše děti, vydaného 22. 8. 2006 pod
č. j. 620/2006, ŠVP byl projednán školskou radou dne: 19.9.2006
ŠVP ZV se skládá z následujících samostatných částí:

1. ŠVP ZV s identifikačními údaji, charakteristikou školy, charakteristikou ŠVP, učebním plánem a
charakteristikami vyučovacích předmětů

2. Vzdělávací obsah jednotlivých vyučovacích předmětů (výstupy, učivo, průřezová témata,
mezipředmětové vztahy) sdružených podle vzdělávacích oblastí (11 dílů)

3. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
4. Dodatky k ŠVP

Dodatek č. 1 (účinnost od 1.9.2011) — zapojení školy do projektu, povinný předmět Environmentální výchova a
Etická výchova, učební osnovy 1. jazyka Anglický jazyk, volitelné předměty — semináře společenskovědní,
přírodovědný a zeměpisný
Dodatek č. 2 (účinnost od 20.1.2012) — vzdělávání žáků s SVP, pravidla pro průběžné hodnocení žáků
Dodatek č. 3 (účinnost od 1.9.2013) — začlenění změn na 1. a 2. stupni v souladu s RVP (doplnění výstupů do
vzdělávacích oborů)
Dodatek č. 4 (účinnost od 18.3.2015) — drobné úpravy ŠVP (doplnění názvu, ident. údajů, charakteristiky školy,
volitelných předmětů
Dodatek č. 5 (účinnost od 1.9.2016) — zabezpečení výuky žáků s SVP
Dodatek č. 6 (účinnost od 1.9.2017) — doplnění výuky TV o plavání
Dodatek č. 7 (účinnost od 1.9.2017) — rozšíření volitelných předmětů o FIE (Feuersteinovo instrumentální
obohacování)
Dodatek č. 8 (účinnost od 11.9.2017) — úprava bodového hodnocení žáků v matematice a ve fyzice na
známkování klasifikačními stupni)
Dodatek č. 9 (účinnost od 1.9.2018) — úprava UP (globální výchova, konverzace v AJ)
Dodatek č. 10 (účinnost od 1.9.2019) — posílení hodinové dotace ČJ, volitelné předměty: konverzace AJ/NJ,
informatika



Za vedení školy se zúčastnili jako hosté:

Mgr. Libor Tománek — ředitel školy

Mgr. Yvona Kořístková — zástupkyně ŘŠ

Mgr. Bc. Marek Houzar — zástupce ŘŠ

Jednání rady byly přítomny:

Předsedkyně rady paní Hana Čurdová — za rodiče ŽL 2 "4
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