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Dodatek k ŠVP č. 3 
 

Název školního vzdělávacího programu: ŠVP pro čtyřleté gymnázium 

Škola: Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
 
Ředitel  školy: Mgr. Marek Výborný 
 
Koordinátor  (ka) ŠVP: Mgr. Soňa Chalupová 
 
Platnost dodatku: od 1. 9. 2021 
 
Dodatkem č. 3 se upravuje školní vzdělávací program Gymnázia, obsah části 4.5.1 Fyzika 
tak, že  se věta „1. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení: 2 hodiny jednou za 3 týdny), 
povinný“ nově nahrazuje větou „1. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení), povinný“;  
věta „2. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení: 2 hodiny jednou za 3 týdny), povinný“ 
nově nahrazuje větou „2. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení), povinný“; 
věta „3. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení: 2 hodiny jednou za 3 týdny), povinný“ 
nově nahrazuje větou „1. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení), povinný“. 
 
Dodatkem č. 3 se upravuje školní vzdělávací program Gymnázia, obsah části 4.5.2 Biologie 
tak, že se věta „1. ročník - dotace: 2 + praktická cvičení 2hod 1x/3.týdny, povinný“  
nově nahrazuje větou „1. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení), povinný“; 
věta „2. ročník - dotace: 3 včetně praktických cvičení, povinný“  
nově nahrazuje větou „2. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení), povinný“; 
věta „3. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení: 2 hodiny jednou za 3 týdny), povinný“  
nově nahrazuje větou „3. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení), povinný“. 
  
Dodatkem č. 3 se upravuje školní vzdělávací program Gymnázia, obsah části 4.5.3 Chemie 
tak, že se věta „1. ročník - dotace: 2 + praktická cvičení 2hod 1x/3.týdny, povinný“  
nově nahrazuje větou „1. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení), povinný“; 
věta „2. ročník - dotace: 3 včetně praktických cvičení, povinný“  
nově nahrazuje větou „2. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení), povinný“; 
věta „3. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení: 2 hodiny jednou za 3 týdny), povinný“  
nově nahrazuje větou „3. ročník - dotace: 2 + 2/3 (praktická cvičení), povinný“. 
 
 
Dodatek č. 3 k ŠVP č. j. Gymoza 729-4/2019 byl schválen pedagogickou radou dne 30. 8. 2021. 
Dodatek č. 3 k ŠVP č. j. Gymoza 729-4/2019 byl projednán školskou radou dne 31. 8. 2021. 

 

V Pardubicích  dne 31. 8. 2021 
 
 
…………………………………………………….. 
Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením školy  
 

 
       
 
 
 
razítko školy 

 


