TV - příloha č. 1 - ŠVP pro oblast člověk a zdraví ve vyučovacím předmětu Tělesná
výchova
Konkretizace tématických celků vyžadující zvláštní materiální, prostorové nebo klimatické podmínky.

Tematické celky, vyžadující zvláštní materiální, prostorové nebo klimatické podmínky jsou:
lyžování, snowboarding, bruslení, turistika(pěší či cyklo), pobyt v přírodě (pěší či cyklo) a vodní
turistika), jsou do výuky řazeny v případě zájmu žáků ve formě kursů (dle rozvržení učiva TV do
ročníků).
1.-5. ročník:
Žáky těchto ročníků lze vzít na lyžařsko – snowboardový výcvik jen v případě uvedeném
v odstavci 7. ročník. Žáci se v těchto ročnících učí základní lyžařské a snowboardové dovednosti.
6. ročník:
Žáky těchto ročníků lze vzít na lyžařsko – snowboardový výcvik jen v případě uvedeném
v odstavci 7. ročník. V tomto ročníku není třeba podání písemné žádosti k rukám ředitelky. Stačí
jen podepsání přihlášky na lyžařsko – snowboardový výcvik zákonným zástupcem žáka
v 6. ročníku. Žáci se v těchto ročnících učí základní lyžařské a snowboardové dovednosti.
7. ročník:
Lyžování + snowboarding v případě zájmu zákon. zástupců žáků bude škola zařazovat
týdenní kurz. Týdenního pobytového kurzu se mohou zúčastnit i žáci jiných ročníků II.stupně
naší ZŠ pro doplnění odpovídajícího počtu dětí. Mohou se jej zúčastnit i žáci I. stupně ZŠ,
u kterých není lyžařsko-snowboardový výcvik součástí ŠVP I. stupně ZŠ Klášterec nad Ohří,
Krátká 676, v okrese Chomutov; ale jen po vyhovění písemné žádosti podané k rukám ředitelky
ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676, v okrese Chomutov (viz žádost na str.3 této příloh).
Žáci se učí základním lyžařským a snowboardovým dovednostem (vstávat, otáčet a různě
se pohybovat na lyžích a snowboardu dle metodiky výuky lyžování a snowboardinku). Postupně
se učí různé typy modifikovaných oblouků jak na lyžích tak na snowboardu.
Lyžařsko-snowboardový kurz bude pořádán každoročně v 7. ročníku buď v Čechách
nebo v zahraničí. V případě malého zájmu dětí může být kurz zrušen.
8. ročník:
Turistika + pobyt v přírodě (jak pěší tak cyklo). V případě zájmu žáků a jejich zákonných
zástupců žáků bude škola zařazovat týdenní kurz. Týdenního pobytového kurzu se mohou
zúčastnit i žáci jiných ročníků II. stupně ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676, v okrese Chomutov
pro doplnění odpovídajícího počtu dětí.
Žáci se v tomto kursu učí orientace na mapě, měřítko mapy, vytyčení trasy podle mapy
dle zdatnosti žáků, uplatňování pravidel bezpečnost silničního provozu v roli cyklisty, ochrana
přírody, základy orient. běhu, značky, práce s buzolou
Turistika + pobyt v přírodě (jak pěší tak cyklo) bude pořádán v 8. ročníku jen v případě
zájmu žáků a jejich zákonných zástupců ve formě týdenního pobytového kurzu.
Tento kurz může být zařazen i do 9. ročníku, ale jen v tom případě, že bude spojený
s vodní turistikou (př. cykloturistika 2.-4. dny a vodní turistika 2.-4. dny.
Žáky těchto ročníků lze vzít na lyžařsko – snowboardový výcvik jen v případě uvedeném
v odstavci 7. ročník. V tomto ročníku není třeba podání písemné žádosti k rukám ředitelky. Stačí
jen podepsání přihlášky na lyžařsko - snowboardový výcvik zákonným zástupcem žáka
v 8. ročníku. Žáci se v těchto ročnících učí zdokonalovat lyžařské a snowboardové dovednosti.
9. ročník:
Vodní turistika s pobytem v případě. V případě zájmu žáků a jejich zákonných zástupců
žáků bude škola zařazovat týdenní kurz. Týdenního pobytového kurzu se mohou zúčastnit i žáci
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jiných ročníků II. stupně ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676, v okrese Chomutov pro doplnění
odpovídajícího počtu dětí.
Žáci se v tomto kurzu učí správnému chování v přírodě, orientaci ve vodním toku
vytyčení trasy podle mapy dle zdatnosti žáků, uplatňování pravidel bezpečnosti vodní turistiky,
ochraně přírody a základním dovednostem vodní turistiky.
bude pořádán v 8. ročníku jen v případě zájmu žáků a jejich zákonných zástupců ve
formě týdenního pobytového kurzu.
Vodní turistika s pobytem v případě bude pořádána každý rok v 9. ročníku formou týdenního
pobytového kurzu. V případě malého zájmu dětí může být kurz zrušen.
Žáky těchto ročníků lze vzít na lyžařsko – snowboardový výcvik jen v případě uvedeném
v odstavci 7. ročník. V tomto ročníku není třeba podání písemné žádosti k rukám ředitelky. Stačí
jen podepsání přihlášky na lyžařsko - snowboardový výcvik zákonným zástupcem žáka
v 9. ročníku. Žáci se v těchto ročnících učí složitější lyžařské a snowboardové dovednosti (př.
modifikované oblouky, krátké skoky a krátké otevřené oblouky atd.).
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K rukám ředitelky
Mgr. Jany Dimunové

Věc:

V Klášterci nad Ohří dne ………………..

Žádost o povolení účasti mého dítěte:
………………..…………… dat. nar. .……….....
na lyžařsko-snowboardovém
školním roce ………………

výcviku

konaném

ve

Vážená paní ředitelko, žádám Vás o povolení účasti mého dítěte na lyžařskosnowboardovém výcviku. Rád/a bych, aby mé dítě vyjelo na lyžařsko-snowboardový výcvik a
zdokonalovalo se v těchto pohybových dovednostech pod vedením zkušených lyžařských a
snowbordových instruktorů z vaší školy. Jsem si vědom/a a jsem plně seznámen/a s tím, že
lyžařsko-snowboardový výcvik není součástí ŠVP I. stupně ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676,
v okrese Chomutov.
Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.
S pozdravem ………………………………….
…………………………….
podpis zákonného zástupce
…………………………………………………………………………………………………...
Já

Mgr. Jana Dimunová

Souhlasím

Nesouhlasím

s tím aby se žák: …………………………….. nar. dne:……………………………
účastnil lyžařského-snowbordového výcviku pořádaného ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676,
v okrese Chomutov ve školním roce…………………….
Dne:…………………

………………………………….
Mgr. Jana Dimunová

Razítko školy
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