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Úpravy vzdělávání žáků ve školním roce 2020/21 a 2021/22 
v souvislostí s pandemií onemocnění COVID-19 
1.stupeň 
1. ročník:  
Učivo probráno dle ŠVP. 

2. ročník:  
Učivo probráno dle ŠVP. 

3. ročník: 
3.A: dělení mimo obor násobilek (trojciferné číslo jednociferným ) probráno v redukované formě 

3.B: učivo probráno dle ŠVP. 

4. ročník: 
Učivo probráno dle ŠVP. 

5. ročník:  
Učivo probráno dle ŠVP. 

2. stupeň 
Předměty humanitní 

• Učivo D 6.A/B, D 7. A/B, 8tř., 9.A/B probráno dle ŠVP.  
• Učivo Aj 6. A/B probráno dle TP, nedostatečně procvičeno učivo Past Simple.  
• Učivo Aj 7. A/B a) probráno dle časově ŠVP, nedostatečně procvičena látka FUTURE 

(rozdíl mezi will a going to). 
• Učivo Aj 8. tř. probráno dle ŠVP. 
• Učivo Aj 9. A/B probráno podle ŠVP. 

o Neprocvičená látka 6. a 7. třídy bude znovu probrána a zopakována v září 
2021. 

• Učivo Čjl 6. A/ B – z mluvnice neprobrána Zvuková stránka slova a vět, výslovnost řeč 
a jazyk, z literatury neprobráno Drama, ze slohu Vypravování. Toto učivo bude 
zařazeno do TP pro školní rok 2021/22. 

• Učivo Čj 7. A/B probráno dle ŠVP, zredukované učivo slohu (vyprávění, přímá řeč a 
tvorba osnovy) 

o Neproběhly čtvrtletní práce, místo nich proběhly kratší testy, úkoly a ústní 
zkoušení. 

o Redukovaná látka bude znovu probrána a zopakována v září 2021. 
• Učivo Čj v 8.tř. probráno dle ŠVP.  

o V rámci výuky proběhly čtvrtletní práce, slohové práce i referáty 
z mimočítankové četby. 

• Učivo Čjl 9. A/ B – probráno vše dle ŠVP.  
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• Učivo NJ 7.A/B, NJ 8. tř. probráno dle tematického plánu,  
• Učivo NJ, RJ 9. A/B probráno dle tematického plánu (od 4. 1. do 10. 5.2021 

neprobíhala distanční výuka).  
• Učivo RJ 7.A/B nebylo dobráno dle tematického plánu:  

o Skluz 1. lekce.  
o Někteří žáci díky distanční výuce nezvládli azbuku (čtení a psaní), nedokázali 

se tak sami naučit slovní zásobu a fráze.  
o Kompenzace v příštím školním roce 2021/22: září až polovina října bude znovu 

probrána azbuka, slovní zásoba a fráze z 1.- 3. lekce. Od poloviny října se bude 
pokračovat dle upravených tematických plánů. 

 

Předměty přírodovědné  
• Matematika:  

o 6. ročník – Početní operace v prostředí tabulkových kalkulátorů, funkce pro součet a 
aritmetický průměr se probírá redukovaně. 

o 7. ročník – Učivo se probírá redukovaně se záměnou pořadí některých témat v časově 
tematickém plánu. 

§ 7. B – Veškeré učivo se stihne probrat. Není třeba nic přesouvat do dalšího 
ročníku. 

§ 7. A - Kolmé hranoly se nestihnou probrat. Toto učivo bude přesunuto do 
následujícího ročníku. 

o 8. ročník - učivo se probírá redukovaně se záměnou pořadí některých témat v časově 
tematickém plánu - veškeré učivo se stihne probrat. Není třeba nic přesouvat do 
dalšího ročníku 

o 9. ročník – vše probíhá v souladu s časově tematickým plánem 

 Zeměpis:   

o 6. ročník – Téma RG Afriky se probralo v redukované podobě. 
o 7. ročník – Téma RG Evropy se probralo v redukované podobě. 
o 8. ročník - Vše proběhlo v souladu s časově tematickým plánem. 
o 9. ročník – Vše proběhlo v souladu s časově tematickým plánem. 

• Přírodopis:  
o 6. ročník – Neproběhly laboratorní práce. Redukované učivo – společenstvo 

organismů, ekosystém, zásahy člověka do přírody a ochrana přírody.  
o 7. ročník – Neproběhly laboratorní práce. Redukované učivo – společenstva rostlin, 

příroda a její ohrožení, ochrana přírody.  
o 8. ročník - Nebude probráno učivo „Základy genetiky“ a „Zásady poskytování první 

pomoci“. Toto učivo bude probráno na začátku 9. ročníku. 
o 9. ročník – Neproběhly laboratorní práce. 

• Výchova ke zdraví:  
o 9. ročník – Nebude probráno: osobní bezpečí, týrání, kriminalita, manipulativní 

reklama, sekty, empatie, sexuální výchova a péče o dítě, pohlavní orgány, vývoj plodu, 
láska, partnerství, osobnostní vlastnosti, sexuální aktivity.  
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• Fyzika:  
o Vše probíhá v souladu s časově tematickým plánem (omezeny experimenty a 

laboratorní práce) 
• Chemie: 

o 8. ročník - Učivo 8. ročníku bude probráno v souladu se ŠVP. Není třeba převádět 
učivo do 9. ročníku. 

o 9. ročník – Učivo 8. ročníku bude probráno v souladu se ŠVP. Není třeba převádět 
učivo do 9. ročníku. 

• TV: 
o Nebude probrána gymnastika. Redukované učivo – atletika. 

• ČSP 
o Výuka po celou dobu neprobíhala. Konec školního roku byl věnován ověřování 

materiálů pro pokusné ověřování předmětu Člověk a technika. 
Učivo 6. – 8. ročníku, které se nestihlo probrat nebo bylo probráno redukovaně, bude zařazeno do 
následujícího ročníku. 


