
Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu 

Studánecká cesta s platností od 1. 9. 2015: 

  

 V části Identifikační údaje školy dochází k těmto změnám:   

  

organizace slučuje:   1. základní školu s kapacitou 720 žáků   740 žáků      

2. školní jídelnu s kapacitou 690 žáků       

3. školní družinu s kapacitou 210 žáků   240 žáků  

  

  

 V části Charakteristika školy dochází k těmto změnám:  

  

1. Úplnost a velikost školy:  

  

Kapacita školy je 720  740 žáků, v současné době škola je škola zcela naplněna. 

Průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem 24 žáků.  

  

Ve škole pracuje 7  8 oddělení školní družiny, ve kterých je zapsáno přibližně 210  

240 dětí.  

  

  

Ve školním roce 2015/2016:  

  

Od 1.9.2015 ve všech prvních třídách bude probíhat výuka čtení genetickou 

metodou.  

  

Od 1.9.2015 ve všech  prvních  třídách a v dále navazujících ročnících bude probíhat 

výuka matematiky metodou profesora Hejného. Použité metody nemají vliv na 

plnění daných výstupů.  

  

Od 1.9.2015 bude ve všech prvních  třídách probíhat výuka psaní typu písma 

Comenia Script – všichni zákonní zástupci žáků zařazených v těchto třídách 

podepsali souhlas s výukou tohoto písma:  



  

„Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem níže uvedeného dítěte a potvrzuji, že jsem 

byl seznámen se skutečností, že mé dítě bude ve školním roce 2015/2016 v Základní 

škole Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317 vyučováno typu písma Comenia 

Script – uloženo v třídním výkazu třídy.“  

  

  

V kapitole Učební osnovy – 1. stupeň – Jazyk a jazyková komunikace – Český 

jazyk  

  

V důsledků změny výuky čtení z analyticko.- syntetickou metodou na genetickou 

došlo k úpravě vzdělávacího obsahu v předmětu Český jazyk pro 1. stupeň – změny 

jsou  platné od školního roku 2015/2016 pro žáky 1. tříd.  

  

  

  

Ve školním roce 2015/2016 škola realizuje tyto projekty:  

  

Projekt OPVK Výzva 56 – CZ.1.07/1.1.00/56.0375 – Společně čteme a učíme se 

cizí jazyky   

  

V rámci projektu budou realizovány čtenářské dílny ve všech třídách 2. – 9. ročníku 

(minimálně 10 dílen za rok). - Tematický plán dílen tvoří přílohu školního 

vzdělávacího programu - V rámci čtenářských dílen je naplňován vzdělávací obsah 

vyučovacího předmětu Český jazyk, realizace aktivity je v souladu s ŠVP ZV 

Studánecká cesta  

  

V rámci projektu bude realizován výjezd žáků 7. a 8. tříd do Anglie - V rámci aktivity 

je naplňován vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk pro 2. stupeň  - 

Realizovaná aktivita je v souladu s ŠVP ZV Studánecká cesta  

  

  

Projekt OPVK Výzva 57 –  CZ.1.07/1.1.00/57.0907-  Společně tvoříme v ZŠ 

Studánka  



  

V rámci projektu budou žáci třídy 6.A vytvářet výrobek a svoje žákovské portfolio. - V 

rámci aktivity je naplňován vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce – 

Práce s technickými materiály (6. ročník) -  realizace aktivity je v souladu s ŠVP ZV 

Studánecká cesta  

  

V rámci projektu budou žáci tříd: 3.D, 4.A,B,C, 5.A, 7.B, 9.B zapojeni do aktivity 

blended learning. - V rámci aktivity je naplňován vzdělávací obsah vyučovacího 

předmětu Anglický jazyk pro 1. a 2. stupeň -  realizace aktivity je v souladu s ŠVP ZV 

Studánecká cesta  

  

  

  

  

V Pardubicích 1. 9. 2015     Ivana Nejedlá, ředitelka školy 


