Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec
Změny Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
dané změnami Rámcového vzdělávacího programu
od 1. 9. 2013

Od 1. září letošního školního roku je v platnosti Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění
část Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
Změny v ŠVP na naší škole:
•

Finanční gramotnost
Proškolovat žáky během celé devítileté školní docházky. Schopnost orientovat se v základních pojmech
týkajících se finančních produktů a služeb, v problematice peněz a cen. Seznámení se s principy rodinného
rozpočtu a s principy spravování finančních aktiv a závazků.

•

Dopravní výchova
Každoroční opakování pravidel silničního provozu ve všech ročnících základní školy, proškolování v oblasti
ochrany člověka při mimořádných situacích jako jsou živelné pohromy, požáry, různé nehody a zranění.

•

Sexuální výchova
Vysvětlit žákům úměrně jejich věku souvislost sexuality se zdravím a s morálkou. Vést je k pochopení
významu pojmu sexuální zdrženlivost v dospívání a uvědomění si důležitosti zodpovědného sexuálního
chování.

•

Výuka cizích jazyků
Od letošního školního roku se na druhém stupni všech základních škol povinně vyučuje druhý cizí jazyk.
MŠMT udělilo školám našeho typu výjimku. Můžeme vyučovat pouze anglický jazyk, avšak na druhém stupni
musíme rozšířit počet hodin. Od třetího ročníku vyučujeme Aj po třech hodinách týdně, od šestého ročníku
4-5 hodin anglického jazyka týdně.

•

Vyhledávání nadaných žáků (především na prvním stupni), kteří by v budoucnu mohli pokračovat ve studiu
na střeních školách s maturitou a byli včas zařazováni do běžného vzdělávacího proudu. K tomu nám
pomáhají každoroční nové diagnostiky jednotlivých žáků, ve kterých pracovnice SPC hodnotí společně
s učiteli aktuální stav vývoje řeči a míru podpůrných opatření, které je třeba žákům ještě poskytnout. Pokud
pominou důvody pro zařazení žáka do naší školy, měl by, po dohodě s rodiči, pokračovat ve školní docházce
v základní škole v místě trvalého bydliště. (Viz Vyhláška o poskytování poradenských služeb č. 72/2005Sb.)

V Liberci dne 20. 11. 2013
Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy
Mgr. Daniela Rygálová, zástupce ředitele školy

