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Přesuny učiva šk. roku 2019/2020  

vzdělávacích obsahů do školního roku 2020/2021 

z důvodů opatření pro vzdělávání žáků v období „Covid – 19“ 
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Dodatek ŠVP ZV „Moje škola“ (k verzi č. 14. - č. j.: 282/2020) 

vzdělávací oblasti ze školního roku 2019/2020 (neodučeno z důvodů uzavření 

škol vládou ČR – koronavirus) 

 

Vzdělávací oblast 5. 1. – Český jazyk a literatura _1. stupeň 

PŘESUN UČIVA DO DALŠÍHO ROČNÍKU (3. ROČNÍK → 4. ROČNÍKU 

- slovesa + slovesné kategorie (číslo, osoba, čas, infinitiv) 

- skladební dvojice 

- příslovce, částice 

Vzdělávací oblast 5. 1. 1. – Český jazyk a literatura _2. stupeň 

- rozvíjející větně členy opakováním utvrdit učivo dle výstupů (6. ročník) 

- v rámci slohové výuky seznámit žáky s pojmy výpisek a výtah (6. ročník) 

- věnovat se na začátku roku kapitole Slovotvorba krok za krokem a ve slohové výuce pojmu líčení (7. ročník) 

- v rámci počátečního opakování doplnit žákům v literární výchově ukázky z doporučené četby včetně rozboru 

(8. ročník) 

- v souladu s plnění výstupů v závěrečném ročníku základního vzdělávání se zaměřit v literárním vzdělávání na 

základní literární směry, jejich představitele v české a světové literatuře, je třeba se zaměřit roivněž na literaturu 

20. století – Karl Čapek – „Povídky z jedné a druhé kapsy“ (9. ročník) 

Vzdělávací oblast 5. 2. – Matematika a její aplikace _1. stupeň 

- geometrie (rýsování pomocí kružítka, přenášení úseček – shodné úsečky, porovnávání úseček, střed úsečky 

pomocí proužku papíru, mandalová vajíčka, konstrukce trojúhelníku, rovnostranný trojúhelník, tělesa – vrchol, 

stěna, hrana, osová souměrnost, čtvercová síť) 

- dělení se zbytkem číslem 6-9 

- násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem 

 

Vzdělávací oblast 5. 6. – Člověk a příroda   

5. 6. 1. Fyzika 

6. ročník – teoretická část tematického plánu probrána beze změny, praktická část (pokusy) nemohla 

z důvodu uzavření škol proběhnout, částečně nahrazena doporučenými videi volně dostupnými na 

internetu, částečně demonstrována prostřednictvím online výuky; praktická část bude nahrazena 

v následujícím ročníků v rámci opakování 
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7. ročník – tematický celek „OPTIKA“ bude odučen v rámci osmého ročníku ve šk. roce 2020/2021 

8. ročník – teoretická část tematického plánu probrána beze změny, praktická část (pokusy) nemohla 

z důvodu uzavření škol proběhnout, částečně nahrazena doporučenými videi volně dostupnými na 

internetu a bude nahrazena v následujícím ročníků v rámci opakování 

9. ročník – tematické plány beze změny 

5. 6. 2. Chemie 

8. ročník – tematický celek „Názvosloví kyslíkatých kyselin a jejich solí“ přesunout a odučit v rámci 9. 

ročníku (šk. rok 2020/2021), praktická výuka (pokusy) nahrazena doporučenými videi a prezentacemi 

volně dostupnými na internetu 

9. ročník – tematické plány beze změny 

5. 6. 3. Přírodopis 

6. – 9. ročník – tematické plány beze změn, neproběhly laboratorní práce, praktické poznávání přírody 

doporučeno – žáci plnili dobrovolně, bez kontroly (např. herbář, pozorování biodiverzity, …) 

 

5. 6. 4.   Zeměpis 

6. ročník – vyučující individuálně přesouvají učivo „Austrálie a Oceánie“ na začátek sedmého ročníku 

(šk. rok 2020/2021), někteří tematické plány beze změny 

7. ročník – tematické plány beze změny 

8. ročník – nebude probráno učivo „Společenské a hospodářské složky krajiny“, tento tematický celek 

bude odučen v devátém ročníku v rámci porovnávání ČR s evropskými zeměmi 

9. ročník – tematické plány beze změny 

  

Vyučující, kteří povedou vzdělávací proces v jednotlivých třídách si v následujícím školním roce 2020/2021, 

upraví své tematické plány v souladu s „Doplňkem k ŠVP ZV – Moje škola“ tak, aby bylo odučeno učivo 

vzdělávacích oblastí přesunuté ze školního roku 2019/2020.V případě, že nebude zachována kontinuita 

vyučujících v daných ročnících a předmětech, budou tematické plány daného ročníku připraveny v úzké 

spolupráci vyučujících v rámci předmětové komise. 

 

 

V Příbrami: 18. 6. 2020 

 

       Mgr. Petr Šlemenda 

ředitel školy 


