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Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2022 

Název školního vzdělávacího programu: Základní škola 

Hornoměcholupská – škola třetího tisíciletí 

Škola: Základní škola, Praha 10, Hornoměcholupská 873 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Doutnáč 

Koordinátor ŠVP ZV: Bc. Ondřej Novotný 

Platnost dokumentu: od _______  

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2022 byl projednán školskou radou dne 

________: usnesení č. _____ a pedagogickou radou dne ____________. 

 

V Praze dne ____________ 

           razítko školy 

………………………………………………………………………. 

Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy 

 

Tímto dodatkem se od __________ doplňuje školní vzdělávací program Základní školy Praha 

10, Hornoměcholupská 873. Dodatek se týká charakteristiky níže vypsaných předmětů tak, aby 

byly v souladu se změnami RVP ZV v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí, které 

jsou v platnosti od 1. 9. 2021.  

 

1. stupeň: 

Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda 

2. stupeň: 

Český jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk, Matematika, 

Fyzika, Zeměpis, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Výchova k občanství, Rodinná výchova 

 

Článek Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí je v jednotlivých 

charakteristikách předmětů doplněn o následující znění: 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

S ohledem na věkové období a povahu předmětu volí vyučující vhodné strategie tak, aby dosáhl 

výchovně-vzdělávacího záměru se zřetelem na rozvíjení informační a digitální gramotnosti 

žáků. Důraz je kladen hlavně na podněcování vyšších kognitivních dovedností žáků – na práci 
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s informacemi, kritické a logické myšlení (zejm. na schopnost aplikace, analýzy nebo syntézy 

získaných informací a jejich systematizování). 

 

Článek Klíčové kompetence je v jednotlivých charakteristikách předmětů doplněn o novou část: 

Kompetence digitální: 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence digitální (1. stupeň) 

Žáci 

- jsou seznamováni s dodržováním zásad bezpečnosti při práci v online prostředí a 

s dodržováním zásad ochrany osobních údajů 

- jsou směřováni k odlišení vlastního a cizího obsahu a respektování autorství 

- jsou vedeni k hodnocení a ověřování důvěryhodnosti digitálních informací  

- jsou vedeni k posouzení úplnosti dat nebo informací a jejich dohledávání 

v doporučených online zdrojích za účelem vyřešení potřebných situací 

- jsou motivováni k výběru a využití vhodných digitálních technologií, programů, 

aplikací nebo webových stránek zejm. za účelem zjednodušení a zefektivnění své 

činnosti nebo sdílení jejích výsledků 

- jsou seznamováni s vhodnými strategiemi při čtení digitálních textů a při další práci 

s textovými informacemi (např. využití grafických organizérů pro třídění informací) 

s důrazem na hlubší porozumění textu 

- se učí rozlišovat obrazové symboly a porozumět jejich významu (např.: značky, 

piktogramy, šipky) 

 

Kompetence digitální (2. stupeň) 

Žáci 

- jsou vedeni k bezpečnému a odpovědnému chování v digitálním prostředí s ohledem na 

zásady osobních údajů 

- jsou podporováni při utváření a rozvíjení etického a právního povědomí ve spojení s 

využíváním digitálního prostředí 

- jsou směřováni ke kritickému posuzování spolehlivosti informačních zdrojů 

- se učí řešit problémy sběrem a tříděním dat a informací z ověřených zdrojů 

- jsou vedeni k volbě a efektivnímu využívání vhodných digitálních technologií a zdrojů 

při plánování, realizaci, prezentaci a hodnocení své činnosti 

- jsou motivováni k využívání digitálních technologií jakožto zdrojů k učení, 

osobnostního rozvoje, komunikaci a sdílení 

- jsou seznamováni s vhodnými strategiemi při čtení digitálních textů a při další práci 

s textovými informacemi s důrazem na hlubší porozumění textu 

 


