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Úpravy ŠVP podle RVP ZV 

1. Do oblasti „Člověk a zdraví“  vyučovacího předmětu Tělesná výchova - části „Charakteristika 

předmětu“ se vkládá text: 

Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích 

hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. O zařazení počtu hodin do 

ročníků rozhoduje ředitelka školy. Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména 

nedostupnost bazénu z důvodu jeho rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je možné 

základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není 

možnost ji zajistit v rámci povinné školní docházky. 

Ruší se projekt „Kapřík“ v 1. a 2. ročníku a je nahrazen Základní plaveckou výukou, která bude 

probíhat podle následujícího harmonogramu: 

1.ročník 

 10 lekcí v  bazénu 

 seznámení s pohybem ve vodě, hygienickými a bezpečnostními pravidly 

 hry ve vodě, splývání, potápění hlavy, dýchání ve vodě 

2.ročník 

 20 lekcí v bazénu 

 splývání, správné dýchání, plavání s plaveckými pomůckami (pásy, desky, kroužky) 

 po zvládnutí plavání bez pomůcek 

 plavecký styl prsa a znak 

3.ročník 

 10 lekcí v bazénu 

 upevňování plaveckých stylů 

 prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

Do vyučovacího předmětu Tělesná výchova    -  části „Cíle vzdělávací oblasti“ pro 2. 

období se k učivu „základní plavecká výuka“ doplňují další 2 školní výstupy:  

 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti  

  zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 

 

  

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 

 


