DODATEK č. 2 k ŠVP platnému od 1. 9. 2017
Aktualizace, upřesnění a doplnění kapitol, učiva a výstupů:

2.9 Dlouhodobé projekty
Výměnné pobyty ve Waldmünchenu bude možné uskutečnit, pouze pokud to provozní situace
ve škole dovolí. V případě nepříznivé epidemické situace nebo z jiných závažných důvodů
(provozních, organizačních, celospolečenských,….) mohou být zrušeny bez náhrady.
O realizaci, přesunutí nebo zrušení rozhoduje ředitel školy.

5. 1. 18 Ekologický seminář
Žáci 6. ročníku se účastní pobytového kurzu ve Středisku environmentální výchovy NP Šumava
na Stožci, nebo obdobném vhodném zařízení.. Žáci se také pravidelně účastní výchovně vzdělávacích
projektů a aktivit dle aktuální nabídky středisek zaměřených na ekologickou výchovu (zastřešuje SSEV
Pavučina, Praha – zprostředkovatel pro Jihočeský kraj – Centrum globální a ekologické výchovy Cassiopeia,
České Budějovice a dalších).
Pokud nebude možné tyto kurzy z provozních, organizačních, zdravotních, případně dalších důvodů
v daném ročníku školní docházky uskutečnit, je možné je realizovat v náhradním termínu (po dobu školní
docházky žáků), pokud to provozní situace ve škole dovolí.
O realizaci, přesunutí nebo úplném zrušení rozhoduje ředitel školy na základě zjištěných okolností.

5. 1. 24 Tělesná výchova
Turistické kurzy a pobyty v přírodě. Žáci 4. a 7. ročníků se účastní lyžařského výcviku, 8. ročníků
cyklisticko–turistického kurzu a žáci 9. ročníků vodáckého kurzu.
Pokud nebude možné tyto kurzy z provozních, organizačních, epidemických, zdravotních, případně dalších
důvodů v daném ročníku školní docházky uskutečnit, je možné je realizovat v náhradním termínu (po dobu
školní docházky žáků), pokud to provozní situace ve škole dovolí. O realizaci, přesunutí nebo úplném
zrušení rozhoduje ředitel školy na základě zjištěných okolností.
Tělesná výchova 8. ročník
ŠVP výstupy
Žák uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí
(příroda, silniční provoz,…), zvládá i dlouhodobější pobyt v
přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km.
Žák zvládá turistiku, cykloturistiku s odpovídající délkou trasy a
zátěží. V rámci jednoho kurzu lze rozdělovat žáky do skupin dle
zaměření a individuálních předpokladů (variantou mohou být
skupiny cyklistů, turistů, stejně tak lze činnosti i střídat, apod.).
Žák posoudí s cílem zapojení co největšího počtu žáků

učivo
Turistika, cykloturistika a pobyt
v přírodě – příprava turistické
akce, přesun do terénu a
uplatňování pravidel bezpečnosti
silničního provozu v roli chodce a
cyklisty, chůze se zátěží i v mírně
náročném terénu, táboření,
ochrana přírody, základy
orientačního běhu, dokumentace
z turistické akce
Cyklisticko- turistický kurz.

