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Dodatek k ŠVP č. 2 
 

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. 2 se upravuje školní vzdělávací program Gymnázia, obsah části 5.5 Biologie, 
sekce Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o 
předmětu důležité pro jeho realizaci) tak, že se věta „Výuku v každém ročníku doplňují  
1x za 3 týdny praktická cvičení, kde žáci získávají dovednosti potřebné pro práci v 
laboratoři, provádějí prakticky pozorování a pokusy s přírodninami a učí se vést protokoly 
o provedené práci a jejích výsledcích.“ nově nahrazuje větou „Výuku v každém ročníku 
doplňují praktická cvičení, kde žáci získávají dovednosti potřebné pro práci v laboratoři, 
provádějí prakticky pozorování a pokusy s přírodninami a učí se vést protokoly o 
provedené práci a jejích výsledcích.“ 
 
Dodatkem č. 2 se upravuje školní vzdělávací program Gymnázia, obsah části 5.6 Fyzika, 
sekce Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o 
předmětu důležité pro jeho realizaci) tak, že se věta „Její výuku doplňují 1x za  
tři týdny i praktická cvičení.“ nově nahrazuje větou "Její výuku doplňují i praktická cvičení.“ 
 
Dodatkem č. 2 se upravuje školní vzdělávací program Gymnázia, obsah části 5.7 Chemie, 
sekce Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o 
předmětu důležité pro jeho realizaci) tak, že se věta „Předmět je vyučován v  
každém ročníku 2 hodiny týdně, výuku navíc jednou za 3 týdny doplňují laboratorní práce.“ 
nově nahrazuje větou „Předmět je vyučován v každém ročníku 2 hodiny týdně, výuku navíc 
doplňují laboratorní práce.“ 
 
 
Dodatek č. 2 k ŠVP č. j. Gymoza 677-3/2020 byl schválen pedagogickou radou dne 30. 8. 2021. 
Dodatek č. 2 k ŠVP č. j. Gymoza 677-2/2020 byl projednán školskou radou dne 31. 8. 2021. 

 

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

 
       
 
 
 
 

 


