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DODATEK Č. 1 

ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 

Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 

 

 

 

ŠKOLY V PŘÍRODĚ 

 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 budou realizovány školy v přírodě – zotavovací pobyty pro žáky 

2. – 5. ročníků. 

 

Náplň a program pobytů vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5. 

 

Realizaci škol v přírodě upravuje projekt Školy v přírodě – zotavovací pobyty pro žáky 

základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2013/2014. 

 

 

V Přerově 20. 1. 2014 

 

 

 

 

         Mgr. Martin Černý 

              ředitel školy 

 

 

 

Dodatek byl projednán a schválen na pedagogické radě dne:  23. 1. 2014 

 

Dodatek byl projednán a schválen školskou radou dne:  19. 3. 2014 
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DODATEK Č. 2 

ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 

Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 

 

 

ZIMNÍ POBYT V PŘÍRODĚ 

 

 

Od školního roku 2014/2015 se součástí Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 stává program pro žáky čtvrtého ročníku 

Zimní pobyt v přírodě (ZPP). 

 

Cíle, náplň a program ZPP vychází z RVP ZV z roku 2013, převážně ze vzdělávací 

oblasti Člověk a zdraví (oboru Tělesná výchova) a Člověk a jeho svět (Člověk a jeho zdraví). 

 

Cíle:  - podpora zdravého životního stylu 

(aktivní zapojení se do činností podporujících zdraví) 

  - ozdravný aspekt  

(příznivý vliv pobytu a pohybu v čistém horském prostředí na zdraví) 

  - sebepoznání a mezilidské vztahy 

  - získání nových pohybových dovedností a návyků 

  - podpora ochrany přírody a krajiny 

  

Náplň:  - pohybové hry s různým zaměřením 

  - turistika a pobyt v přírodě 

  - lyžování – hry na sněhu 

  - bezpečnost a hygiena při pohybových činnostech a pobytu mimo domov 

  - zásady jednání a chování ve skupině 

  - význam pohybu na zdraví 

 

Podmínky: - pobyt v lokalitě v čistém horském prostředí 

  - 4 až 6 dnů v období leden až březen 

  - přihlášení žáci 4. ročníku 

 

 

ZPP bude realizován na základě pověření ředitele školy. Vedoucí akce odpovídá za 

zdárnou přípravu, průběh a vyhodnocení ZPP. Akce bude probíhal v souladu s vnitřními 

směrnicemi školy a metodickým pokynem MŠMT k zajištění BOZ č.j.: 37014/2005-25. 

 

 

V Přerově 1. 10. 2014 

 

 

         Mgr. Martin Černý 

              ředitel školy 

 

Dodatek byl projednán a schválen na pedagogické radě dne:  13. 11. 2014  

Dodatek byl projednán a schválen školskou radou dne:  15. 10. 2014 
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DODATEK Č. 3 

ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 

Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 

 

 

ZOTAVOVACÍ / OZDRAVNÉ POBYTY 

 

 

Od školního roku 2014/2015 se součástí Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 stávají pro žáky převážně prvního stupně 

vícedenní pobytové akce, jejichž hlavním cílem je ozdravný aspekt, podpora zdravého 

životního stylu a environmentální výchova. 

 

Program pobytů vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5. Cíle, náplň a podmínky pobytů dále upravují příslušné projekty a 

výzvy poskytovatelů dotací. 

 

Každý jednotlivý pobyt bude realizován na základě pověření ředitele školy. Vedoucí 

akce odpovídá za zdárnou přípravu, průběh a vyhodnocení. Akce bude probíhal v souladu 

s vnitřními směrnicemi školy a metodickým pokynem MŠMT k zajištění BOZ č.j.: 

37014/2005-25. 

 

 

V Přerově 1. 1. 2015 

 

 

         Mgr. Martin Černý 

              ředitel školy 

 

 

Dodatek byl projednán a schválen na pedagogické radě dne:  22. 1. 2015 

 

Dodatek byl projednán a schválen školskou radou dne:    1. 4. 2015 

  


