
Poznámky k učebnímu plánu 
 
 
Školní vzdělávací plán „Škola plná pohody a poznání „ začleňuje vzdělávací oblasti podle 
povinné týdenní hodinové dotace na 1. stupni základního vzdělávání. Zařazují se a realizují se 
průřezová témata s disponibilní časovou dotací.  Celková povinná časová dotace pro 1. stupeň 
je 118 hodin. Z toho disponibilní časová dotace je 14 hodin. 
 
 
Poznámky ke vzdělávacím oblastem   
 
 
 
Jazyk a jazyková komunikace 

- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech 
ročnících základního vzdělávání 

- psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy, realizuje se zpravidla v menších 
časových celcích, než je vyučovací hodina 

- vzdělávání v jiném mateřském jazyce než českém se realizuje podle zvláštních 
ustanovení 

- součástí jazykové komunikace je Etická výchova, která je průběžně zahrnována do 
slohové části Českého jazyka 

- vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny, přednostně je 
nabídnuta výuka anglického jazyka 

 
Matematika a její aplikace 

- vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech ročnících 
základního vzdělávání. Součástí je finanční gramotnost, která má jinak těžiště v oboru 
Člověk a jeho svět. 

 
 Informační  a komunikační technologie 

- vzdělávací obsah oboru Informační a komunikační technologie je realizován v 1. až  
      5. ročníku školy pod názvem Práce na počítači. 

 
Člověk a jeho svět 
 

- vzdělávací obsah oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících 1. stupně 
základního vzdělávání. Součástí je první pomoc a řešení krizových situací. Dopravní 
výchova a účast na dopravním hřišti. Dále je zde realizována Finanční gramotnost. 

 
Člověk a zdraví 
 

- vzdělávací obsah Výchova ke zdraví na 1. stupni je zařazen do vzdělávací oblasti  
Člověk a jeho svět.  

- Vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního 
vzdělávání, časová dotace je 2 hodiny týdně. 

 



Umění a kultura 
- vzdělávací obsah oborů Hudební výchova a Výtvarná výchova je realizován ve všech 

ročnících základního vzdělávání 
Člověk a svět práce 
 

- vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce je realizován ve 4 tématických okruzích, 
které jsou pro školu povinné ve všech ročnících 1. stupně školy 

 
Průřezová témata 
 

- tvoří povinnou část základního vzdělávání a jsou zařazena v každém ročníku 1. stupně 
školy  

 
Disponibilní časová dotace 
   

- disponibilní časová dotace je využita k posílení časové dotace jednotlivých  
vzdělávacích oblastech a vzdělávacích oborech nad rámec vymezené minimální         

časové dotace  v hodinách Českého jazyka, Matematiky, Práce s počítačem a 
Přírodověda. 
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