
4.2. Poznámky k učebnímu plánu 
 

4.2.1. Využití disponibilní časové dotace na 1. stupni ZŠ 

*  Jednohodinové týdenní dotace např. VV a PV lze ve vhodných případech organizovat 

„střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů.  

** Pět disponibilních hodin je zařazeno povinně pro všechny žáky do vyučovacího 

předmětu český jazyk, čtyři disponibilní hodiny jsou zařazeny povinně pro všechny žáky do 

vyučovacího předmětu matematika, jedna disponibilní hodina je zařazena povinně pro 

všechny žáky pro zahájení výuky základů cizího jazyka od 2. třídy a jedna vyučovací hodina 

je zařazena povinně  pro posílení výuky předmětů ze vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho 

svět“. Zbývající disponibilní časová dotace (5 vyučovacích hodin) je použita jako disponibilní 

navýšení vyučovacích předmětů matematika, český jazyk a tělesná výchova. Nejedná se o 

samostatné vyučovací předměty se samostatnými učebními osnovami a samostatnou 

klasifikací. Naopak slouží k zařazení do týdenního plánu podle potřeb žáků, zejména jako 

vyrovnávací hodiny pro „dohnání“ zpoždění, k dokonalejšímu procvičení látky a pro přípravu 

žáků 5. ročníku na výstupní testy z 1. stupně. O zařazení těchto hodin do týdenního plánu Čj a 

M rozhoduje vyučující těchto předmětů. Pokud není zařazení těchto hodin do předmětů Čj a 

M nezbytně nutné, je tato časová dotace automaticky zařazena do předmětu tělesná výchova 

pro rozvoj zdravotní tělesné výchovy. 

Vzdělávací 

oblast 

Minimální 

časová dotace 

RVP 

Navýšení 

z disponibilní 

časové dotace  

 

 

 

 

 

Celkem hodin 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 42 6 

 

 

48 

Matematika a 

její aplikace 20 4 

 

24 

Informační a 

komunikační 

technologie 1 0 1 

Člověk a jeho 

svět  12 1 13 

Umění a 

kultura  12 0 12 

Člověk a zdraví 10 0 10 

Člověk a svět 

práce 5 0 5 

Disponibilní 

hodiny použité 

podle potřeby v 

Čj, M, Tv  0 5 5 

Celkem 102 16 118 



 

 

 

 

4.2.2. Využití disponibilní časové dotace na 2. stupni ZŠ 

 

Disponibilní časová dotace je využita: 

1) Na posílení vzdělávacího oboru Český jazyk                  = 1 hodina 

2) Na posílení vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace  = 1 hodina 

3) Na posílení vzdělávací oblasti Člověk a příroda ( F, Ch, Př, Z )  = 7 hodin 

4) Na posílení vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ( TV, ZdrV )  = 1 hodina 

5) Volitelné předměty ( LDV, CvM)               =  8 hodin 

Celkem                = 18 hodin 

* Jednohodinové týdenní dotace např. VV a PV lze ve vhodných případech organizovat 

„střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů.  

** Volitelný předmět CvM v 6. až 9. třídě umožňuje věnovat větší pozornost procvičení 

nového učiva a více se věnovat přípravě žáků na přijímací zkoušky na střední školy a výstupní 

testy ze základního vzdělávání. . 

*** Volitelný předmět LDV v 6. a 9. třídě bude využíván pro práci s textem, 

zdokonalování techniky čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby a zdokonalování 

komunikačních technik.  

Vzdělávací 

oblast  

Minimální 

časová dotace 

RVP 

Navýšení 

z disponibilní 

časové dotace Celkem hodin 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 33 1 34 

Matematika a 

její aplikace 15 1 16 

Informační a 

komunikační 

technologie 1 0  1 

Člověk a 

společnost 11 0 11 

Člověk a 

příroda 21 7 28 

Umění a 

kultura 10 0 10 

Člověk a zdraví 10 1 11 

Člověk a svět 

práce 3 0 3 

Volitelné 

předměty 0 8 8 

Celkem          104 18          122 

 


