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Těmito dodatky  se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  - Škola pro každého 
Verze č.j. 27/2007/c 
 
Úpravy ŠVP se týkají vzdělávacího oboru: 
Dodatek č.1 
Tělesná výchova - TV 
Úprava se týká:  
Obsahového , organizačního a časového vymezení vyučovacího předmětu 
Tělesný rozvoj žáků zdokonalujeme také tím, že v rámci možností a za splnění určitých podmínek /souhlas 
zákonných zástupců, dostatečný počet žáků na naplnění zájezdu, výletu apod./ organizujeme různé 
mimoškolní kroužky, pohybové a sportovní hry, tance, třídní výlety spojené s turistikou, ozdravné pobyty u 
moře se sportovní náplní, apod.  
Dodatek č.2 
Anglický jazyk – AJ 
Úprava se týká:  
Obsahového , organizačního a časového vymezení vyučovacího předmětu 
Vedeme žáky k aktivnímu využití získaných vědomostí a znalostí. Jedna z možností, mimo jiné, je uplatnit 
jazykové znalosti na studijních jazykových pobytech v zahraničí, na ozdravných pobytech u moře, které 
mohou být uskutečněny za 
splnění určitých podmínek /souhlas zákonných zástupců, dostatečný počet žáků na naplnění jazykového 
pobytu, ozdravného zájezdu, apod./ 
 
Dodatek č.3 
Německý jazyk – NJ 
Úprava se týká:  
Obsahového, časového a organizačního vymezení vyučovacího předmětu 
Vedeme žáky k aktivnímu využití získaných vědomostí a znalostí. Jedna z možností, mimo jiné, je uplatnit 
jazykové znalosti na studijních jazykových pobytech v zahraničí, na ozdravných pobytech u moře, které 
mohou být uskutečněny za 
splnění určitých podmínek /souhlas zákonných zástupců, dostatečný počet žáků na naplnění jazykového 
pobytu, ozdravného zájezdu, apod./  


