
4. Učební plán 

 
 

 

Základní škola a mateřská škola Neslovice, 

okr. Brno-venkov, příspěvková organizace 
 

Hodinová dotace 

daného vyučovacího předmětu  

v jednotlivých ročnících. 

 

Vyučovací předmět 

Minimální 

časová 

dotace 

1. 2. 3. 4. 5. Celkem 
-včetně 

disponibilních 

hodin 

Český jazyk 33 8/2 8/2 9/2 7/0 7/0 39/6 

Anglický jazyk 9 1/1 1/1 3/0 3/0 3/0 11/2 

Matematika 20 4/0 5/1 5/1 5/1 5/1 24/4 

Informatika 1 - - - 1/1 1/0 2/1 

Prvouka 6 2/0 2/0 3/1 - - 7/1 

Vlastivěda 3 - - - 2/1 2 4/1 

Přírodověda 3 - - - 2 2/1 4/1 

Výtvarná výchova 7 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 7/0 

Hudební výchova 5 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5/0 

Tělesná výchova 10 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 10/0 

Praktické činnosti 5 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5/0 

Celkem  102 20/2 21/3 25/4 26/3 26/2 118/16 

 

 

 

 

 

 



 

 

A) Poznámky k učebnímu plánu: 

 
Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zaznamenávány do třídní knihy. 

Disponibilní hodiny jsou použity k posílení jednotlivých předmětů tak, aby bylo možno naplňovat výchovné a vzdělávací strategie. 

 

Organizace výuky: 

Vzdělávací obsah je realizován formou samostatných vyučovacích předmětů. 

 

 

B) Poznámky: 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

 

Český jazyk 
V 1. až  3. ročníku je předmět posílen vždy o 2 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace. 

 

Anglický jazyk 
V 1. a 2. ročníku se vyučuje v rámci disponibilní časové dotace vždy po jedné vyučovací hodině. 

 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 
 

Matematika 
Ve 2. až 5. ročníku je předmět posílen vždy o 1 vyučovací  hodinu z disponibilní časové dotace. 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

 

Informatika 
Ve 4. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Aplikace dovedností z předmětu využívají žáci 

téměř ve všech předmětech. 



 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
 

 

Prvouka 
Ve 3. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z  disponibilní časové dotace. 

 

Vlastivěda 
Ve 4. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z  disponibilní časové dotace. 

 

Přírodověda 
V 5. ročníku je předmět posílen o 1 vyučovací hodinu z  disponibilní časové dotace. 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
 

 

Tělesná výchova 
V 2.-3.ročníku probíhá výuka plavání  povinně vždy v rozsahu 20 vyučovacích hodin, v 1.  4. a 5. ročníku probíhá výuka plavání dobrovolně v rozsahu 10 

vyučovacích hodin. V rámci předmětu vyučujeme bruslení dle podmínek na vlastním hřišti nebo na zimním stadionu v Rosicích. Ve 4.. ročníku se žáci účastní  

kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti v Oslavanech. V rámci zimní školy v přírodě probíhá dobrovolně výuka lyžování. 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

 

Výtvarná výchova 
Předmět je vyučován v 1.-3. ročníku v časové dotaci 1 hod. týdně, ve 4.-5. ročníku 2 hod. týdně. 

 

 



Hudební výchova 
Předmět je vyučován v 1.-5. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. 
 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 
 

Praktické činnosti 
Jsou vyučovány v 1. – 5. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně. 

 

 

 


