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Příloha školního vzdělávacího programu č. 2  
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží  

  

  

Dodatek – náhrada druhého cizího jazyka.  
  

  

Část E  

  

1. Učební osnovy  
  

1.1.  Jazyk a jazyková komunikace  
  

  

5.1.3  Německý jazyk  

NĚMECKÝ JAZYK  

  

Obsahové, časové a organizační vymezení:  
 
 V případě, že ŠPZ doporučí náhradu druhého cizího jazyka, bude tento nahrazen předměty, jejichž výstupy jsou 

rozpracované v ŠVP. Při náhradě se bude vždy přihlížet k individuálním možnostem a schopnostem žáka.   

  

  



Příloha školního vzdělávacího programu č. 3  

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží  

  

  

Dodatek – náhrada druhého cizího jazyka vzdělávací oblastí Člověk a svět práce  
  

V případě doporučení školského poradenského zařízení bude nahrazen vzdělávací obsah druhého 

cizího jazyka vzdělávacím obsahem vzdělávací oblastí Člověk a svět práce – pracovní výchova (Pv).  

  

Výuka Pv bude navýšena o 2 hodiny týdně.  

Celková časová dotace po navýšení za druhý cizí jazyk:  

7. ročník – 4 hodiny/ týden  

8. ročník – 5 hodin / týden  

9. ročník – 5 hodin / týden  

  

Výuka bude probíhat dle tematického plánu pro Pracovní výchovu v 7.- 9. ročníku, na základě ŠVP- 

Cesta pro všechny, který je zpracován podle RVP ZV- minimální doporučená úroveň očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření a rozšířena či prohloubena v níže uvedených tématech.  

  

Pro výuku Pv je možno využívat kmenovou učebnu, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyni, školní 

dílny, školní pozemek, přírodu v blízkém okolí školy. Realizace exkurzí, besed, projektů, soutěží, 

pozorování, projektů a dalších činností.   

  

V Pv bude využívána kolektivní a skupinová práce s individuálním přístupem k žákům.  

  

Vzhledem k dalšímu osobnímu uplatnění a možnosti profesní kariéry žáků bude rozšířen a 

prohlouben obsah vzdělávacího oboru v tématech:  

-PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ  

-PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI  

-PŘÍPRAVA POKRMŮ  

- PRÁCE S TECHNICKÝM MATERIÁLEM  

- SVĚT PRÁCE  

  

  

 


