
4.1 Poznámky k učebnímu plánu (UP) 
 

Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeň základního vzdělávání na 

118 hodin, což představuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci na daném stupni 

základního vzdělávání.  

 

Při konstrukci učebního plánu v ŠVP a realizaci výuky jsme dodrželi dvě podmínky: 

· je dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního vzdělávání  

· není překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky 

základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, 3. – 5. ročník 26 hodin) 

 

Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti 

(vzdělávací obory) a disponibilní časovou dotací. 

 

Minimální časová dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) je závazná. 

Číslo udává, kolik hodin týdně musí škola minimálně věnovat dané vzdělávací oblasti 

(vzdělávacím oborům) na příslušném stupni základního vzdělávání. 

 

Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 

16 hodin. Škola využívá disponibilní časovou dotaci k realizaci takových vzdělávacích 

obsahů, které podporují specifická nadání a zájmy žáků a pozitivně motivují žáky k učení. 

V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je možné využít disponibilní časovou 

dotaci k zařazení předmětů speciální pedagogické péče. 

 

 

4.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem 
 

4.2.1 Jazyk a jazyková komunikace 
 

Český jazyk je vyučován ve všech ročnících, a to odděleně ve dvou studijních skupinách: 1. a 

2. ročník, 3., 4. a 5. ročník. Jeho časová dotace je navýšena o 7 hodin z disponibilní časové 

dotace. Psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy, realizuje se zpravidla v menších 

časových celcích, než je vyučovací hodina. 

 

Anglický jazyk se v naší škole vyučuje od prvního ročníku také odděleně ve dvou skupinách 

(viz. ČJ) a jeho časová dotace byla navýšena o 2 hodiny z disponibilní časové dotace.  

 

4.2.2 Matematika a její aplikace 

 
Matematika je vyučována ve všech ročnících odděleně ve dvou skupinách. Její časovou 

dotaci jsme navýšili o 3 hodiny z disponibilní časové dotace. Finanční gramotnost je 

zařazována do hodin běžné výuky matematiky. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 Informační a komunikační technologie 

 
Informatika  je do výuky povinně zařazena ve 4. a v 5. ročníku a má časovou dotaci 2 hodiny 

týdně . 1 hodina je z disponibilní časové dotace. 

 

 

4.2.4 Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících. 

 

Prvouka je vyučována v 1., 2. a 3. ročníku. Třída je opět rozdělena na dvě studijní skupiny 

(1+2, 3+4+5).  

 

Vlastivěda a Přírodověda se vyučují ve 4. a v 5. ročníku, které jsou při výuce organizačně 

spojeny s 3. ročníkem. 

  

 

4.2.5 Umění a kultura 

 
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících ,a to v předmětech 

Hudební výchova a výtvarná výchova. Minimální časová dotace je navýšena o 3 

disponibilní hodiny týdně (konkrétně v předmětu Výtvarná výchova). 

 

 

4.2.6 Člověk a zdraví 
Vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na 1. stupni je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a 

jeho svět. 

 

Tělesná výchova se vyučuje ve všech ročnících společně ve stanovené minimální časové 

dotaci 2 hodiny týdně. Součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova je 

tematický okruh Zdravotní tělesná výchova, jehož prvky jsou preventivně využívány 

v hodinách Tělesné výchovy. 

 

  

4.2.7 Člověk a svět práce 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován na 1. stupni 

v předmětu Pracovní činnosti s časovou dotací 1 hodina týdně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


