
Dodatek k ŠVP ZV  v souvislosti se změnami k 1. 9. 2020 

Změny v částech ŠVP: 

1. Změna     

           2.9. Průřezová témata - přidáno 2.9.7. 

Téma 2.9.7.      Polytechnická výchova 

V souvislosti s nově otevřenou budovou polytechnické výchovy je zařazeno do ŠVP nově i další téma 

polytechnické výchovy, které má značný vliv na rozvoj manuální zručnosti a pracovních dovedností, 

na přístup jedince k práci a utváření celkového náhledu na společnost. 

Prvouka: 

V rámci výuky prvouky je zahrnuto široké spektrum  oborů řemeslných i technických. Zde získávají 

žáci základní dovednosti v oborech lidské činnosti. K těmto aktivitám výrazně přispívá  získání 

základních pracovních návyků, seznámení se s různými pracovními obory a možností aktivního 

přístupu a aktivního zapojení do výuky. Přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

 

Cíl: 

Přispívá k harmonickému rozvoji práce jednotlivce i zapojení při teamové práci, která rozvíjí chování 

jednotlivce a má značný vliv na jeho vývoj. 

Pracovní činnosti: 

V oboru pracovní činnosti se vychází z klíčové kompetence pro rozvoj technických a řemeslných 

oborů. 

Při výuce těchto činností je aktivně pracováno s ručním nářadím, s  možnosti práce v keramické dílně, 

kuchyňce a v praktických dílnách, které vede k uvědomování si hodnoty vlastní práce. 

Prostředky: 

Základní dílenské vybavení, ruční nástoje. 

Výtvarná výchova: 

V rámci výtvarné výchovy je upřednostňován aktivní přístup k činnostem přispívajícím k rozvoji 

uměleckého cítění a přístupu k poznání kultury a  vlastní umělecké činnosti . 

Prostředky : 

Hrnčířský kruh, keramická pec, pracovní stoly. 

Realizace: 

Aktivní zapojení žáků do dané problematiky, vytváření vlastních výrobků, které budou použity pro 

výstavku ve škole a jako dekorační předměty ve škole. 

 

Některé tematické okruhy se prolínají i v ostatních předmětech a možnost zapojení vlastní práce 

bude realizována individuálně v prostorách polytechnické učebny. 



 

Zvýšení počtu tříd na škole 

Od 1. 9. 2020 se otevírá samostatná třída z důvodu navýšení počtu žáků. 

Škola bude od 1. 9. 2020 provozována v režimu tří tříd. 


