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Č. j. 2017/50 

Příloha č. 10 

 

Příloha Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání            
č. j. 2016/40 

 

Úpravy Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání            
č. j. 2016/40 

 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola poznání č. j. 2016/40               
se mění takto: 

 

1. úvodní strana – ruší se logo školy, nahrazuje se novým logem školy; 
2. strana 1 – ruší se Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram; 

nahrazuje se Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, 
příspěvková organizace; 

3. strana 3 – první odstavec (Úplnost a velikost školy) - ruší se Masarykova 
základní škola Obecnice, nahrazuje se Masarykova základní škola a mateřská 
škola Obecnice, příspěvková organizace; 

4. strana 3 - druhý odstavec (Úplnost a velikost školy) – ruší se škola, nahrazuje 
se organizace; ruší se spojka a, nahrazuje se čárkou; tečka se nahrazuje 
čárkou a doplňuje se Mateřskou školu s kapacitou 48 dětí a Školní jídelnu 
s kapacitou 300 strávníků, doplňuje se tečka; 

5. strana 3 - třetí odstavec (Umístění školy) - ruší se Masarykova základní škola 
Obecnice, nahrazuje se Masarykova základní škola a mateřská škola 
Obecnice, příspěvková organizace; 

6. strana 3 - čtvrtý odstavec (Podmínky školy) – ruší se školy, nahrazuje se                  
č. p. 255; ruší se objektu Mateřské školy a školní jídelny Obecnice, nahrazuje 
se budově č. p. 331; 

7. strana 4 – třetí odstavec (Podmínky školy) – ruší se je zajištěno v nově 
vybudované jídelně Mateřské školy a školní jídelny Obecnice, nahrazuje se, 
zajišťuje Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková 
organizace; 

8. strana 4 – šestý odstavec (Charakteristika žáků) - ruší se Masarykova 
základní škola Obecnice, nahrazuje se Masarykova základní škola a mateřská 
škola Obecnice, příspěvková organizace; 
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9. strana 5 – druhý odstavec (Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 
sociálními partnery) – ruší se webnotes, nahrazuje se EduPage; 

10. strana 5 – osmý odstavec (Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 
sociálními partnery) – ruší se čárka, nahrazuje se spojkou a; ruší se 
a Mateřskou školou a školní jídelnou Obecnice; 

11. strana 415 – první odstavec (Hodnocení) – ruší se Masarykovy základní školy 
Obecnice, nahrazuje se Masarykovy základní školy a mateřské školy 
Obecnice, příspěvkové organizace; 

12. strana 415 – druhý odstavec (Hodnocení) – ruší se Masarykovy základní školy 
Obecnice, nahrazuje se Masarykovy základní školy a mateřské školy 
Obecnice, příspěvkové organizace; 

13. strana 419 – první odstavec (Charakteristika školní družiny) – ruší se 
Masarykově základní škole Obecnice, nahrazuje se Masarykově základní 
škole a mateřské škole Obecnice, příspěvkové organizaci; 

14. strana 419 – třetí odstavec (Charakteristika školní družiny) – ruší se se 
nachází v budově školy, čárka; 

15. strana 419 – třetí odstavec (Charakteristika školní družiny) – ruší se věta Třetí 
oddělení nabízí speciální činnosti pro žáky prvního a druhého stupně (I.–IX. 
třída) tečka; 

16. strana 419 – čtvrtý odstavec (Charakteristika školní družiny) - ruší se zahrady 
Mateřské školy a školní jídelny Obecnice čárka; 

17. strana 419 – pátý odstavec (Charakteristika školní družiny) ruší se čárka, 
nahrazuje se spojkou a; ruší se i Mateřskou školou a školní jídelnou Obecnice;  

18. strana 423 (Přílohy) – ruší se1. 9. 2014 Řád školní družiny, 3, 2 a nahrazuje 
se 1. 9. 2017 Řád školní družiny; ruší se 1. 9. 2016 Školní rád Masarykovy 
základní školy Obecnice 4,2 a nahrazuje se 6. 9. 2017 Školní řád Masarykovy 
základní školy a mateřské školy Obecnice, příspěvkové organizace; ruší se         
1. 9. 2016 Metodický pokyn k hodnocení žáků Masarykovy základní školy 
Obecnice, 5,21 a nahrazuje se 6. 9. 2017 Metodický pokyn k hodnocení žáků 
Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice, příspěvkové 
organizace; ruší se 1. 9. 2016 Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 
Školní družiny Masarykovy základní školy Obecnice, 7,25 a nahrazuje se 6. 9. 
2017 Vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání Školní družiny 
Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice, příspěvkové 
organizace. 

 

První část dokumentu schválena na pedagogické radě dne 25. 1. 2017.  

Doplněk v bodě 18 schválen na pedagogické radě dne 11. 10. 2017. 
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Zařazení výstupů z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
– část C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova do očekávaných výstupů Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání č. j. 2017/40. 

 

Výstup RVP ZV Tv-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, 
zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti. 

Výstupy Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání,                    
č. j. 2017/40 

výstupy školy učivo 
adaptuje se na vodní prostředí  vstup do vody, hry ve vodě 
dodržuje zásady hygieny (přesouvá se 
z výstupu RVP ZV Tv-5-1-04) 

zásady hygieny plavání (škrtá se hygiena) 

dle individuálních možností předvede 
základní plavecké dovednosti 

dýchání do vody, splývání na prsou 
i zádech, orientace pod vodou, pád do vody, 
skok do vody po nohou, obrátka, startovní 
skok z nízké pozice 

 

Výstup RVP ZV Tv-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 

Výstupy Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání,                    
č. j. 2017/40 

výstupy školy učivo 
zvládá dle svých možností jeden plavecký 
styl (přesouvá se z výstupu RVP ZV Tv-5-1-
03) 

základní plavecké styly (škrtá se dovednosti, 
nahrazuje se styly) 

dodržuje zásady bezpečnosti při plavání 
(přesouvá se z výstupu RVP ZV Tv-5-1-04) 

bezpečnost 

uvede nebezpečí při plavání v neznámé 
vodě a přecenění vlastních sil (přesouvá se 
z výstupu RVP ZV Tv-5-1-04) 

rizika na bazénu i na otevřené vodě, rizika 
vodních toků, prvky sebezáchrany, 
bezpečnost tonoucímu 

 
Druhá část dokumentu schválena na pedagogické radě dne 11. 10. 2017.  
 
Školskou radou Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice, 
příspěvkové organizace, byla příloha projednána dne 12. 10. 2017. 
 
Účinnost: 16. 10. 2017 
Platnost: 16. 10. 2017 
 
V Obecnici dne 6. 10. 2017 

 

Zpracovala: Stanislava Nováková    Mgr. Jiří Kadlec, ředitel školy 


