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Školní vzdělávací program ZŠ Nová Říše, od 1. 10. 2017 

 
Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace, Nová Říše, Březinova 193 

 

Dodatek č. 3 k ŠVP ze dne 1. 11. 2019 

 

 
 
1. Úprava ŠVP v předmětu Zeměpis  

 

A) Úprava ŠVP v předmětu zeměpis pro 8. a 9. ročník: níže uvedené učivo (+ŠVP výstupy, 

RVP výstupy a průřezová témata s nimi související) bylo z předmětu zeměpis pro 9. ročník 

přesunuto do předmětu zeměpis pro 8. ročník. 

 

Učivo: Česká republika: geografická poloha, rozloha, členitost povrchu, přírodní 

poměry  

 

ŠVP výstup:  

rozlišuje zásadní a přírodní společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 

lokalizaci regionu Česká republika 

RVP výstup: 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionů světa 

 

ŠVP výstup:  

lokalizuje na mapách Českou republiku podle zvolených kritérií 

RVP výstupy: 
Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, 

lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropské a světovém kontextu 

srovnává její postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, 

lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropské a světovém kontextu 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a 

nadnárodních institucích, organizacích a integracích států 

 

 

Učivo: Česká republika: rozmístění obyvatelstva, sídla, rozmístění hospodářských 

činností, regiony, místní region: Vysočina 

 

ŠVP výstup:  

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti regionů České republiky 

RVP výstupy: 
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy 
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Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního 

regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším 

územním celkům 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní 

oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

ŠVP výstup:  

zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech České republiky nastaly, nastávají, mohou nastat 

a co je příčinou zásadních změn v nich 

RVP výstup: 
Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní 

oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

 

B) Úprava ŠVP v předmětu zeměpis pro 8. a 9. ročník: níže uvedené učivo (+ŠVP výstupy, 

RVP výstupy a průřezová témata s nimi související) bylo z předmětu zeměpis pro 8. ročník 

přesunuto do předmětu zeměpis pro 9. ročník. 

 

Učivo: hospodářství světa: zemědělství, průmysl, doprava a spoje, služby a cestovní ruch 

 

ŠVP výstup:  

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství 

RVP výstup: 
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských 

aktivit 

ŠVP výstup:  

lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

RVP výstup: 
Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na 

mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

 

ŠVP výstup: 

porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit 

RVP výstup: 
Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských 

aktivit 
 

 

Schváleno ředitelem školy dne …………………. 

 

 

       ___________________________________ 

           Mgr. Vojtěch Vrána 

 

Schváleno Školskou radou dne ………………… 

 

 

       ___________________________________ 

        Předsedkyně školské rady 

           Mgr. Markéta Veselá 


