
DODATEK 1   

ŠVP Ve světě se neztratíme 2022 

Přechodný rok 2022/23 

 

Na základě potřeby začlenění změn v RVP ZV do našeho školního vzdělávacího programu byla 

vytvořena 5. verze ŠVP Ve světě se neztratíme 2022. Došlo v ní nejen k začlenění všech změn v RVP 

ZV 2021, ale také k několika úpravám učebního plánu: 

Informatika bude nově vyučována ve všech ročnících od 3. do 9. (ŠVP 2017 – nebyla zařazena v 5. 

roč.). Anglický jazyk byl posílen v ŠVP 2017 v 1., 2. 5. a 9. roč. Nyní bude posílen v 1.,2. a 7. roč. Další 

cizí jazyk (NJ nebo RJ) bude vyučován v 8. a 9. s dotací 3 hod. týdně. Přírodopis bude posílen v 7. 

ročníku na 2 hod. týdně. Fyzika bude v 8. ročníku vyučována jen 1 hod. týdně (zkrácení výstupů v RVP 

2021). Matematika bude posílena v 6. ročníku na ze 4 na 5 hodin týdně. Předmět Základy 

administrativy byl přesunut z 6. do 7. ročníku jako povinný předmět. Praktické činnosti budou nyní 

vyučovány jen v 6.,7. a 9. roč. V 8. a 9. ročníku zavádíme volitelné předměty, kdy si žáci budou moci 

volit z několika nabízených kurzů. 

Nové osnovy informatiky byly začleňovány již v průběhu školního roku 2021/22 tak, aby mohla výuka 

INF probíhat podle novách osnov.  

Abychom vyrovnali změny a přesuny v učebních osnovách, bude probíhat výuka v přechodném roce 

2022/23 s těmito změnami oproti novému ŠVP 2022: 

6. ročník – v rámci výuky informatiky budou začleněny i výstupy z 5. ročníku nového ŠVP tak. 

7. roč. – je zařazen předmět Seminář z matematiky, kde budou začleněny školní výstupy a učivo, 

které bylo přesunuto v nových osnovách do 6. ročníku tak, aby bylo všechno učivo a výstupy pokryty. 

8. roč. – volitelný předmět - žáci si nebudou volit kurzy sami, ale z důvodů vyrovnání učiva 

praktických činností (finanční gramotnost – kapitola přesunuta nově do 7. roč. PČ) byl zvolen pro 

všechny společenskovědní seminář, v rámci kterého budou výstupy pokryty. V přírodopise bude za 

začátek zařazeno učivo SAVCI. 

9. roč. – jako volitelný předmět je pro všechny žáky zvolen kurz Sportovní hry. 


