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Praha, 3. květen 2017 

Č. j. MSMT-7019/2017 

 

Opatření 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,  

kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Čl. 1 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), 

 

mění 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydaný Opatřením ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy č.j. 31504/2004-22 ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opatření 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 27002/2005-22 ze dne 29. srpna 2005, 

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 24653/2006-24 ze dne 30. dubna 

2007, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 15523/2007-22 ze dne 

26. června 2007, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12586/2009-22 ze 

dne 16. prosince 2009, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č.j. 20092/2010-2 ze dne 20. července 2010, Opatření ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy č.j. 20772/2010-2 ze dne 20. srpna 2010, Opatření ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy č.j. MSMT-1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012, Opatření ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013, Opatření ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-26522/2013 ze dne 9. července 2013 a Opatření 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT-28603/2016 ze dne 22. února 2016. 

 

Čl. 2 

1. Na titulní straně Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále 

„RVP ZV“) se mění text „leden 2016“ na „březen 2017“. 

2. V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se mezi očekávané výstupy pro 2. období 

doplňují další výstupy: 

„TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a bezpečnosti“. 

3. V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se v Činnostech ovlivňujících úroveň 

pohybových dovedností v 8. odrážce označené jako „plavání“ nahrazují slova „dopomoci 

tonoucímu“ slovem „bezpečnosti“.  
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4.  V části C, do kapitoly 7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem se ve vzdělávací oblasti 

Člověk a zdraví vkládá nová 4. odrážka včetně poznámky pod čarou č. 21: 

„• Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 

40 vyučovacích hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. 

O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy.21 

________________________________________________________________________ 
21  Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu 

jeho rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je možné základní plaveckou 

výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji 

zajistit v rámci povinné školní docházky.“ 

 

Následující poznámky pod čarou se přečíslují. 

 

Čl. 3  

Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ve znění 

tohoto opatření, je účinný od 1. září 2017. 

 

Čl. 4  

Školy poskytující základní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, 

nejpozději do 1. září 2017. 

 

Čl. 5 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 3. května 2017. 

 

 

Kateřina Valachová, v. r. 

 


