
Dodatek k ŠVP ŠKOLA NA MÍRU VŠEM – školní rok 2021/2022  
 
Vzhledem k revizi RVP dochází ve školním roce 2021/2022 s platností od 1. 9. 2021 k úpravě 
stávajícího ŠVP: 
 
3.2 Cíle základního vzdělávání – přidán další bod: 
 

 pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, 
kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i 
při zapojování do společnosti a občanského života 

 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence - přidáno: 
 
Kompetence digitální: 
Na konci základního vzdělávání žák:  

1. ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení 

do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost 

či řešený problém použít  

2. získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k 

tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu  

3. vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků 

4. využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil 

či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

5. chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými 

technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání 

6. předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na 

jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací 

v digitálním prostředí jedná eticky 

 
- digitální kompetence budou plněny v rámci předmětů 1. a 2. stupně 
 
ČAJS - změna časové dotace ve 4. ročníku (nyní 2 hodiny) 
 - změna v obsahu učiva (viz příloha 02 ČAJS 4. r. 2021 – 2022; 03 ČAJS 5. r. 2021 – 2022) 
 
AJ - změna v obsahu učiva v 6. a 7. ročníku (viz příloha 04 AJ 6. r. – 7. r. 2021 – 2022) 
 
NJ - změna v obsahu učiva v 7 - 9. ročníku (viz příloha 05 NJ 7. r. – 9. r. 2021 – 2022) 
 
INF  - na základě revize RVP je obsah učiva uvedený v současném ŠVP neplatný  
 - od školního roku 2021/2022 bude probíhat výuka INF ve 4., 5. a 6. ročníku podle nového  
                plánu 

- v 6. ročníku bude probráno částečně i učivo 4. a 5. ročníku, aby byla zachována  
  návaznost (proto zůstává v tomto školním roce časová dotace 2 h) 
- obsah učiva (viz příloha 06 Modelový ŠVP: OPATRNĚ VPŘED) 
 

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách (viz příloha 07 
Vzdělávání žáků cizinců) 
 


