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Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
Základní a Mateřské školy Bohuňovice, platného od 1.9.2022 
 

Přechodné období 22/23 – 24/25 
 

Český jazyk 1. a 2. ročník 
Snížena hodinová dotace o 1h. 
Učivo bude probíhat  beze změny – půlené hodiny (dostatek prostoru k procvičení učiva). 
 

Angličtina 1. a 2. ročník 
Navýšení hodinové dotace o 1h v 1.  a 2. ročníku. Žáci pracují na základě audio-orálního kurzu. Výuka 
probíhá jednou týdně, žáci jsou děleni na dvě skupiny. 
 

Vlastivěda 4. ročník 
Snížení dotace o 1h. 
Učivo 4. ročníku zůstává beze změny, výstupy budou naplněny do konce školního roku. 
 

Fyzika 
Snížení hodinové dotace o 1h v 9. ročníku. 
V devátém ročníku je snížena hodina fyziky týdně, učivo optika bylo přesunuto do 7. ročníku. 
2022-23 Žáci 9. ročníku probírali toto učivo v 8. ročníku v školním roce 2021/22.  
2023-24 Ze stejného důvodu jako výše probírali žáci 9. ročníku učivo optika již v 7. ročníku ve školním 
roce 2021/22. 
 

Informatika 
Nový vyučovací předmět se zavádí ve 4. – 9. ročníku současně. Předmět Informační a komunikační 
technologie se ruší. 
 5. ročník  
2022/23 
Učivo i výstupy čtvrtého ročníku se integrují do učiva pátého ročníku a upraví se časově tematický 
plán. Učivo bude probráno v mírně redukované podobě. 
6. ročník 
Učivo se bude probírat dle ŠVP s přihlédnutím k učivu předcházejících ročníků. 
7. ročník 
Učivo se bude probírat dle ŠVP s přihlédnutím k učivu předcházejících ročníku. 
8. ročník  
Obsah vzdělávání se nahradí výběrem z učiva 6., 7., a 8. ročníku. 
9. ročník 
Obsah vzdělávání se nahradí výběrem učiva  6., 7., 8. a 9. ročníku. 
2023/24 
9. ročník 
Obsah vzdělávání se nahradí výběrem z učiva  6., 7., 8. a  9. ročníku. 
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 2024/25  
Učivo se bude probírat dle ŠVP ve všech ročnících. 
 

Hudební výchova 
2022/23 
Učivo hudební výchovy 7. ročníku bylo v ŠVP přesunuto do 8. a 9. ročníku. Vzhledem k charakteru 
vyučovacího předmětu se učivo bez problémů integruje do stávajících vyučovacích hodin. 
 

Občanská výchova 
Snížení hodinové dotace v 8. ročníku o jednu hodinu. 
Bude odučeno ve školním roce 2022/23 
7. ročník -  Zásady lidského soužití (v ŠVP učivo přesunuto z 6. ročníku do 7. ročníku) 
                    Kulturní život  (v novém ŠVP učivo zařazeno už do 6. ročníku) 
 
Bylo odučeno ve školním roce 2021/2022 
6. ročník:  Naše vlast – vlast a vlastenectví, zajímavá a památná místa, významné osobnosti a události 
(v novém ŠVP přesunuto ze 7. ročníku do 6. roč.) 
                  Samospráva (v novém ŠVP přesunuto z 8. ročníku do 6. roč.)   
7. ročník: Vztahy mezi lidmi, Vnitřní svět člověka, Osobní rozvoj (v novém ŠVP přesunuto z  8. ročníku 
do 7. ročníku) 
8. ročník: Právní základy státu, Principy demokracie, Evropská integrace, Globalizace, Hospodaření – 
rozpočet státu, typy rozpočtu, daně - z 8. ročníku přesunuto do 9. ročníku 
 
V Bohuňovicích 1.9.2022     Mgr. Jindřich Daněk, ředitel školy 
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