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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název vzdělávacího programu: ZŠ Jedovnice - odrazový můstek do života - školní vzdělávací 

program pro základní vzdělání 

Údaje o škole:  

 

Název školy: Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice 

 

Adresa školy: Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice 

 

Ředitel školy: Mgr. Bc. Michal Souček 

 

Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Světlana Štěpánková 

 

Kontakty:  Mgr. Bc.  Michal Souček, tel. 516442224, fax 516442991, 

e-mail: zsjedovnice@iol.cz, www.zsjedovnice.cz 

 

Mgr. Světlana Štěpánková, tel. 516442224, fax 516442991, 

e-mail:zsjedovnice@iol.cz, www.zsjedovnice.cz 

 

IČO: 62073095 

IZO: 102007535 

REDIZO: 600106217 

 

Zřizovatel: 

 

Název: Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, Jedovnice, 679 06 

 

Adresa: Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, Jedovnice, 679 06 

 

Kontakty: Telefon: 516528215, www.jedovnice.cz 

 

Platnost dokumentu: od 1. 2.2017 

 

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl zapsán pod č.j. 25/2017 

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl schválen školskou radou dne 24.1.2017 

 

 

 

V Jedovnicích dne 31.1.2017                           Mgr. Bc. Michal Souček 

        ředitel ZŠ Jedovnice  
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Tímto dodatkem č. 3 se upravuje Školní 

vzdělávací program ZŠ Jedovnice od 

1.2.2017 takto: 

 
1) V části 2. Charakteristika školy a ŠVP v kapitole 3. Charakteristika ŠVP se odstavec                 

3.5  Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami doplňuje o 

následující znění: 

 

Předměty speciálně pedagogické péče: 

Na základě doporučení školského poradenského zařízení bude škola zajišťovat výuku tohoto 

předmětu následovně: 

 

a) formou další péče o žáka – obsah, časová dotace atd. bude upřesněno v individuálním 

vzdělávacím plánu jednotlivých žáků 

b) formou vyučovacího předmětu speciálně pedagogická péče -  obsah, časová dotace 

atd. bude upřesněno v individuálním vzdělávacím plánu jednotlivých žáků. Bude zde 

také konkretizována oblast výuky tohoto předmětu vycházejícího z doporučení 

školského poradenského zařízení konkrétnímu žákovi.  

 

Výčet předmětů speciálně pedagogické péče je proto otevřený stejně jako počet hodin 

výuky tohoto předmětu. Zajištění předmětu speciálně pedagogické péče – hodinové 

dotace – budou čerpány z disponibilní časové dotace v závislosti na doporučení 

konkrétnímu žákovi. O organizaci předmětu speciálně pedagogické péče bude 

rozhodovat ředitel školy a vše bude popsáno v IVP jednotlivých žáků.  


