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DODATEK č. 2  

k ŠVP ZV „Do života s „jedničkou““, 1. 9. 2016 
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Dokument byl projednán na pedagogické radě dne  

Dokument byl schválen školskou radou dne   

Dokument byl zapsán pod č. j.  

Platnost dokumentu: od 01. 09. 2019 

 

Razítko školy 
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Tímto dodatkem se od 1. 9. 2019 upravuje školní vzdělávací program ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 

takto: 

Souhrnná informace o úpravách: 

1. Volitelný předmět Konverzace v Aj – nová nabídka 

2. Volitelný předmět Sportovní příprava – nová nabídka 

3. Úprava výuky Anglického jazyka v 1. a 2. ročníku 

 

Popis úprav: 

 

1. Volitelný předmět Konverzace v Aj – nová nabídka 

 

Konverzace v anglickém jazyce 
 

Charakteristika předmětu 

 

Obsahové a organizační vymezení předmětu 

 

Konverzace v anglickém jazyce je nabízen od 7. ročníku jako volitelný předmět v časové dotaci 1 

hodina týdně. 

Třídy se dělí obvykle na vnitřně diferencované jazykové skupiny, pro vyučování jsou k dispozici 

jazykové učebny.  

Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, 

osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, spontánní 

reakce na otázky v daném jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, porozumění přiměřeně 

(jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání 

kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací, práce s informacemi, 

pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění 

mezi zeměmi, respekt, tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. 

Výuka je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též s hudební, pohybovou, výtvarnou, 

mediální a dramatickou výchovou. 

V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových 

témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Environmentální výchova. 

Při výuce cizích jazyků klademe důraz především na následující životní kompetence – komunikace, 

tvořivost, řešení problému a učení. 

Převládajícími metodami výuky jsou – samostatná, skupinová a projektová práce. Metody a formy 

práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech, hrách. Na výuku v 

běžných vyučovacích hodinách navazují akce vztahující se k předmětu – promítání filmů, poznávací 

zájezdy. 

Nadaní žáci pracují s nadstavbovými informacemi, žákům s SPU zadáváme úkoly přiměřené jejich 

schopnostem. 
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Časové vymezení vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce se realizuje v těchto ročnících ZŠ v hodinové 

dotaci: 

 

 2. stupeň 

Ročník 6. 7. 8. 9. 

Počet hodin 0 1 1 1 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení: 

Učitel zadává žákům úkoly, které vyžadují spolupráci. 

 

Kompetence k řešení problému: 

Učitel umožňuje žákům řešit problémy z reálného života. 

Učitel vede žáky k rozpoznání a pochopení problému a k naplánování způsobu řešení. 

 

Kompetence komunikativní: 

Učitel vede žáky k tomu, aby spolu i s ním komunikovali na odpovídající úrovni. 

Učitel podporuje přátelské vztahy. 

Učitel vede žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií. 

 

Kompetence sociální a personální: 

Učitel vede žáky ke spolupráci při skupinové práci. 

Učitel umožňuje žákům, aby při svých činnostech střídali role a pozice ve skupině. 

 

Kompetence občanská: 

Učitel vede žáky k tomu, aby se učili hodnotit práci svou i druhých. 

 

Kompetence pracovní: 

Učitel vede žáky k šetrnému zacházení s pomůckami, k péči o učebnu cizích jazyků. 
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2. stupeň 

Konverzace v anglickém jazyce, 7. až 9. ročník 

Očekávané výstupy/školní kompetence Učivo Průřezová témata 

Poslech 
- rozumí i delšímu souvislému projevu 
- identifikuje různé styly mluveného projevu, 
rozliší citové zabarvení 
- postihne různé názory a stanoviska 
- pochopí hlavní smysl autentické konverzace 
- postihne specifické informace 

 

Čtení 
- čte s porozuměním kratší či delší texty za 
účelem sdělení obsahu nebo informace 
- používá různé typy slovníků a informativní 
literatury 
- vyhledá a shromáždí specifické informace 
- odhadne význam neznámých výrazů 
- porozumí hlavním myšlenkám autentického 
textu 

 

Písemný projev 
- je schopen sestavit kratší i delší sdělení na 
aktuální téma 
- umí napsat životopis, popis, postup, 

vyprávění 
- dokáže vyhledat a písemně zpracovat 

informace k tématu 

 

Ústní projev 
- sestaví souvislé sdělení v rámci probíraných 

témat 
- popíše osobu, věc, místo, činnost, postup, 
událost, zkušenost 
- popíše obrázek a srovná obrázky 
- dokáže reprodukovat text nebo poslech 
- vyjadřuje se foneticky správně s přirozenou 
intonací 
- používá vhodnou slovní zásobu, gramatiku a 
PTN 
- umí připravit prezentaci 
- dovede vyjádřit a obhájit názor argumentací 
- komentuje sdělení 

 

Interaktivní řečové dovednosti 
- osvojí si rozdíl mezi formálními a 
neformálními jazykovými prostředky 
- umí správně používat jazykové funkce 
- reaguje adekvátně v komunikačních 
situacích 
- je schopen zahájit, převzít a ukončit 

konverzaci 

 

Osobní charakteristika 
Rodina 
Domov a bydlení 
Město a venkov 
Počasí a roční období 
Cestování a doprava 
Sport a hry 
Volný čas 
Jídlo a stravování 
Nakupování a móda 
Zdraví a lidské tělo 
Média 
Práce a povolání 
Angličtina jako světový jazyk 
Anglicky mluvící země 
Svátky a tradice 
Kultura a zábava 
Věda a technika 
Četba, britská a americká literatura 

 

 

VEG (Žijeme v Evropě) 
MKV (Základní problémy 

sociokulturních rozdílů) 
OSV (Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti) 
MDV (Média a mediální 
produkce) 
OSV (Sociální komunikace) 
ENV (Člověk a životní p 
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2. Volitelný předmět Sportovní příprava – nová nabídka 

 

Sportovní příprava 

Charakteristika předmětu  

 

Obsahové a organizační vymezení předmětu 

 

Předmět je vyučován v 7., 8. a 9. ročníku v časové dotaci 1 hodiny týdně, převažující formou realizace je 

vyučovací hodina, předmět není dělen na skupiny chlapců a dívek.  

Výuka probíhá v tělocvičně míčové, gymnastické, na hřišti. 

Cílem je získat kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářet návyky zdravého životního stylu vedoucí 

k progresivnímu utužování zdraví a zdravého životního stylu vůbec. Dále pak dodržování sportovní etiky, 

pravidel a jednání fair-play.  

Mezipředmětové vztahy nalezneme v ostatních předmětech, ve kterých mohou uplatnit vůli, sebekontrolu, 

vcítění se do role (situace) druhého, přijmout porážku (dostat špatnou známku) a naopak radovat se z úspěchu, 

posilování fyzické i mentální odolnosti.   

Další používané formy a metody: ukázka, výklad, pokus-omyl, frontální, skupinová, individuální výuka. 

Převládajícími realizovanými životními kompetencemi jsou zdraví, spolupráce, komunikace, podnikatelské 

dovednosti. 

Časové vymezení vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Sportovní výchova se realizuje v 7., 8., 9., ročnících 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 

 

 2. stupeň 

Ročník 6. 7. 8. 9. 

Počet hodin 0 1 1 1 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení  

Učitel vede žáky k:  - účasti na sportovních soutěží 

- osvojování si základního tělocvičného názvosloví a pravidel her 

- užívání osvojeného názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího  

- rozšiřování osvojených pohybových dovedností a rozvíjení pohybových 

schopností 

- sebehodnocení 
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problému 

Učitel vede žáky k: - řešení problémů v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným 

sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím    

        

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel vede žáky k:  - spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální  

Učitel vede žáky k: - jednání v duchu fair – play 

- týmové práci 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel vede žáky k: - uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech 

v běžném životě 

- užívání jednotlivých tělocvičných nářadí a náčiní 

- ovládání základních postupů první pomoci 

   

 

2. stupeň 

Ročník: sedmý 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

předvídá možná nebezpečí úrazu 

a přizpůsobí jim svou činnost; 

 

 Úvodní hodina, bezpečnost při SP, organizace 

výuky. 

 Organizace v tělocvičně i na hřišti. 

 Podílí se na zlepšení tělesné zdatnosti, 

projevuje samostatnost a součinnost při 

pohybové aktivitě; 

 Rozvoj pohybových schopností – hry, průpravná 

cvičení 

 Relaxační cvičení a kompenzační cvičení 

 Zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře; 

 Atletika  - běžecká taktika a příprava přespolního 

běhu 

 

 Halový tenis a stolní tenis – forhendové a 

bekhendové držení náčiní – hole, pálky, rakety, 

základní údery, podání, modifikace hry 

 Florbal, halový fotbal – střelba, přihrávka, druhy 

obran, útočné systémy 

 Basketbal, streetball – driblink, střelba, 

přihrávka, doskakování, obrana, útok, 

 taktika a příprava na utkání, příprava na 

dlouhodobou soutěž ve florbalu 

 Volejbal – přihrávka, nahrávka, útočný úder, 

podání, taktika a příprava na utkání 

 Softbal – přihrávka, chycení míče, odpalování, 

správné držení pálky, taktika a příprava na utkání 
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 Užívá osvojované názvosloví; 

 Naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky;  

 Pravidla osvojovaných pohybových činností - 

her, závodů, soutěží 

 

 

2. ročník 

Ročník: osmý 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

předvídá možná nebezpečí úrazu 

a přizpůsobí jim svou činnost; 

 

 Úvodní hodina, bezpečnost při SP, organizace 

výuky. 

 Organizace v tělocvičně i na hřišti. 

 Podílí se na zlepšení tělesné zdatnosti, 

projevuje samostatnost a součinnost při 

pohybové aktivitě; 

 Rozvoj pohybových schopností – hry, průpravná 

cvičení 

 Relaxační cvičení a kompenzační cvičení 

 Zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře; 

 Atletika  - běžecká taktika a příprava přespolního 

běhu 

 

 Halový tenis a stolní tenis – forhendové a 

bekhendové držení náčiní – hole, pálky, rakety, 

základní údery, podání, modifikace hry 

 Florbal, halový fotbal – střelba, přihrávka, druhy 

obran, útočné systémy 

 Basketbal, streetball – driblink, střelba, 

přihrávka, doskakování, obrana, útok, 

 taktika a příprava na utkání, příprava na 

dlouhodobou soutěž ve florbalu 

 Volejbal – přihrávka, nahrávka, útočný úder, 

podání, taktika a příprava na utkání 

 Softbal – přihrávka, chycení míče, odpalování, 

správné držení pálky, taktika a příprava na utkání 

 Užívá osvojované názvosloví; 

 Naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky;  

 Pravidla osvojovaných pohybových činností - 

her, závodů, soutěží 

 

 

2. stupeň 

Ročník: devátý 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

předvídá možná nebezpečí úrazu 

a přizpůsobí jim svou činnost; 

 

 Úvodní hodina, bezpečnost při SP, organizace 

výuky. 

 Organizace v tělocvičně i na hřišti. 
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 Podílí se na zlepšení tělesné zdatnosti, 

projevuje samostatnost a součinnost při 

pohybové aktivitě; 

 Rozvoj pohybových schopností – hry, průpravná 

cvičení 

 Relaxační cvičení a kompenzační cvičení 

 Zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře; 

 Atletika  - běžecká taktika a příprava přespolního 

běhu 

 

 Halový tenis a stolní tenis – forhendové a 

bekhendové držení náčiní – hole, pálky, rakety, 

základní údery, podání, modifikace hry 

 Florbal, halový fotbal – střelba, přihrávka, druhy 

obran, útočné systémy 

 Basketbal, streetball – driblink, střelba, 

přihrávka, doskakování, obrana, útok, 

 taktika a příprava na utkání, příprava na 

dlouhodobou soutěž ve florbalu 

 Volejbal – přihrávka, nahrávka, útočný úder, 

podání, taktika a příprava na utkání 

 Softbal – přihrávka, chycení míče, odpalování, 

správné držení pálky, taktika a příprava na utkání 

 Užívá osvojované názvosloví; 

 Naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky;  

 Pravidla osvojovaných pohybových činností - 

her, závodů, soutěží 

 

 

 

 

3. Úprava výuky Anglického jazyka v 1. a 2. ročníku 

 Nepovinný předmět Anglický jazyk je v 1. a 2. ročníku zrušen. 

 V 1. ročníku se navyšuje počet hodin povinného Anglického jazyka z 1 hodiny na 2 hodiny. 

 Ve 2. ročníku zůstávají 2 hodiny Anglického jazyka týdně jako povinný předmět. 


