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DODATEK č. 2 

ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 

Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, č.j.: ZŠVD/0302/2016 

 

 

DOPLNĚNÍ K ÚPRAVÁM ŠVP V SOUVISLOSTI SE ZMĚNAMI RVP Z ROKU 2016 

 

 

V souvislosti s Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – č.j.: MSMT-28603/2016, byl vydán  

nový Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Přerov, Velká Dlážka 

5, č.j.: ZŠVD/0302/2016 s platností od 1. 9. 2016, který slouží jako hlavní vzdělávací program 

pro všechny žáky. 

 Vzhledem k zásadním obsahovým změnám v novém a původním Školním vzdělávacím 

programu byla vzdělávací část původního Školního vzdělávacího programu č.j.: 

ZŠVD/0353/2013 ponechána v platnosti pro dobíhající ročníky. 

 Ve školním roce 2018/2019 se jedná o 4., 5. a 9. ročník, ve školním roce 2019/2020 pak 

o 5. ročník. 

 Platnost vzdělávacího dokumentu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, č.j.: ZŠVD/0353/2013 bude ukončena k 31. 8. 2020. 

 

 

 

ÚPRAVY ŠVP V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM MINISTRA MŠMT Z ROKU 2017 

 

 V souvislosti s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – č.j.: MSMT-11076/2017-2 se mění v 

kapitole 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bod 7, který nově 

zní: 

 Specifika tvorby IVP spočívající v úpravě očekávaných výstupů: 

- Pro žáky s lehkým mozkovým postižením (LMP) od třetího stupně podpory bude 

využívána minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření stanovená 

RVP ZV. 

- Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními a na doporučení ŠPZ je možné kromě 

úprav očekávaných výstupů přizpůsobit i výběr učiva, popřípadě nahradit část nebo 

celý vzdělávací obor oborem jiným (včetně časové dotace), který lépe vyhovuje 

vzdělávacím možnostem žáka. 

 

 

V Přerově 27. 3. 2019 

 

         Mgr. Martin Černý 

              ředitel školy 

 

 

Dodatek byl projednán a schválen na pedagogické radě dne:  11. 4. 2019 

Dodatek byl projednán školskou radou dne:     
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