
Dodatek č. 1 k Školnímu vzdělávacímu programu 
Studánecká cesta s platností od 1.9.2014: 

 
Od 1.9.2014 v prvních třídách bude probíhat výuka čtení genetickou metodou. 
 
Od 1.9.2014 v jedné první třídě bude pilotně probíhat výuka matematiky metodou 
profesora Hejného. 
 
Od 1.9.2014 bude v jedné první třídě bude probíhat výuka psaní typu písma 
Comenia Script – všichni zákonní zástupci žáků zařazených v této třídě 
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 2014/2015 
ve třídě 1.A v Základní škole Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317 
vyučováno typu písma Comenia Script – uloženo v třídním výkazu třídy. 
 
Ve školním roce 2014/2015 jsou ve škole realizovány tyto projekty: 
 

Projekt Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky (CZ.1.07/1.3.46/02.00008) 
 
Hlavními partnery při realizaci projektu jsou občanské sdružení Job a obecně prospěšná 
společnost Erudis. 
Škola do projektu vstoupila v červnu 2013. 
V rámci projektu ve školním roce 2014/2015 (od srpna do prosince 2014) proběhne: 

- další vzdělávání na téma - Metody a formy práce a hodnocení v hodinách 
matematiky, fyziky a dalších přírodovědných předmětů, účastníci: všichni vyučující 
matematiky a přírodovědných předmětů 2. stupně 

- další vzdělávání na téma Metody a formy práce a hodnocení v naukových 
předmětech (včetně člověk a jeho svět), účastníci: všichni vyučující humanitních 
předmětů 2. stupně, zájemci 1. stupně 

- další vzdělávání na téma Vedení čtenářské dílny v hodinách literatury na 1. a 2. 
stupni, účastníci: všichni učitelé českého jazyka a cizích jazyků na 2. stupni, zájemci 
1. stupně 

- další vzdělávání na téma Prevence šikany a utváření školních kolektivů, účastníci: 
zájemci 1. a 2. stupeň – 13 učitelů 

- 6 vyučujících 2. stupně bude pracovat od září do prosince 2014 s podporou vlastního 
mentora 

 

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 
(C.Z.1.07/1.1.00/44.0012) 

 
Hlavními partnery při realizaci projektu jsou Gymnázium Pardubice, Dašická 1083 a Střední 
průmyslová škola chemická. 
Žáci školy se dva roky po sobě zúčastňují praktických cvičení v přírodovědných předmětech 
na obou středních školách a exkurzí s přírodovědnou tématikou – všechny třídy 2. stupně  
minimálně 1 akce v rámci projektu, většina tříd 2 – 3 aktivit. 
Škola vstoupila do projektu v červnu 2013. Projekt bude ukončen v červnu 2015.  
 

 

 
 



 

Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání 
(CZ.1.07/1.3.00/51.0002) 

 
Cíl projektu: 
Cílem projektu je implementace ICT do výuky základních a středních škol a zvýšení ICT 
kompetencí pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení 
ve vzdělávacím procesu, jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Dále zvýšení kompetencí 
řídících pracovníků zapojených škol v problematice VŘ a související legislativy, plánování 
ICT rozvoje školy, plánování rozvoje organizace Profilem Školy 21. Řídící pracovníci budou 
proškoleni tak, aby dokázali potenciál tohoto nástroje efektivně využít pro plánování rozvoje 
své organizace. Důležitým cílem je podpora profesního rozvoje učitelů, budou používat ICT a 
mít možnost se obrátit na vyškoleného odborníka nebo na vzdálenou online podporou.  

 

Otazníky zdraví 
 

Garant projektu ve škole Mgr. Miloš Kaplan.: 
Projekt Otazníky zdraví – možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí 
a mládeže (registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0008) je jednou z možností, jak pomáhat 
efektivně naplňovat priority České republiky ve zlepšování zdravotního stavu obyvatel. 
Reaguje na aktuální zdravotní stav dětí a mládeže. Je určen žákům 4. a 5. tříd základních 
škol, studentům 1. ročníků středních škol Pardubického kraje, přeneseně pak pedagogům 
jednotlivých typů škol. Je zaměřen na problematiku ochrany a podpory zdraví, která je 
nedílnou součástí školních vzdělávacích programů. Pomáhá naplňovat jeden z cílů 
vzdělávání – učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 
odpovědný. Cílem projektu je posilovat postoje dětí a mládeže k ochraně a podpoře zdraví 
a vést je k přijetí takového životního stylu, který bude základem zdravého a hodnotného 
života v dospělosti, s akcentem na zubní zdraví a pohybovou aktivitu, prostřednictvím 
 rozšíření spektra forem a metod vzdělávání právě v dané oblasti. 

 
Atletika pro děti do škol 

Cílem projektu, je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu v podobě 
pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v 
oddílech a klubech. Hlavní patronkou je oštěpařka Bára Špotáková, sportování nejmenších 
nadchlo ale třeba i Jana Železného nebo Tomáše Dvořáka. Jednotlivé akce a soutěže, které 
Atletika pro děti pořádá, pak probíhají pod patronací dalších českých reprezentantů a právě 
jejich příklad děti velmi motivuje.  

Garantem projektu ve škole Mgr. Blanka Kafková. 

Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol 
zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL 

 
Zkrácený název projektu: Cizí jazyky pro život 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0006 
Doba trvání: 1. 9. 2014 – 31 7. 2015 
Po celý školní rok ve škole působí rodilý francouzský mluvčí, vede kroužky francouzského 
jazyka, vstupuje do hodin a pracuje s žáky metodou CLIL. 
Garant projektu ve škole – Mgr. Blanka Kafková. 
 
Plán aktivit v rámci projektu: 
 
Působení ve škole:  od 1.11.2014, středa, čtvrtek, pátek - celkem 11 hodin přímé práce s žáky (6 + 5) 



Školní koordinátor: Mgr. Blanka Kafková, jazykoví prostředníci  - Mgr. Martin Theer, bac. Vendula 
Chrbjátová 
1. Přímé zapojení do vyučovacího procesu ve škole: 

Aktivita  Témata pro 
jednotlivé měsíce 

 

Seznámení s Francií  
Na 2. Stupni (téma, 
předmět, ve kterém 
bude téma plněno) 

- Hudba – 
hudební 
výchova 

- Historie - 
dějepis 

- Sport – tělesná 
výchova 

- Kuchyně, 
tradice  – 
výchova ke 
zdraví, výchova 
k občanství 

- Zeměpisné 
zajímavosti - 
zeměpis 

- Příroda Francie 
- přírodopis 

- Francouzská 
škola – anglický 
jazyk 

Na 1. stupni  

- vstupy HV, VV, 
TV, ČJS – téma 
zeměpis, 
příroda, 
kuchyně, 
tradice školství 
–ČJ 

středa 3 - 4 hodiny +  
čtvrtek 3 - 4 hodiny 

20 – 45 minutový 
vstup do hodin: HV, 
VV, D, TV, VkZV, 
VkO, Z, Př, AJ   – dle 
domluvy vyučujícího 
učitele s rodilým 
mluvčím  –  středa, 
čtvrtek 

V hudební výchově, 
člověk a jeho svět -  
francouzské tradice, 
Vánoce ve Francii 
 
Ve výtvarné výchově, 
dějepisu – výtvarné 
umění, historie Francie 
 
V anglickém jazyce, 
českém jazyce  - 
školství ve Francii 
 
V zeměpisu, člověk a 
jeho svět - zeměpisné 
zajímavosti Francie 
 
V přírodopisu a člověk 
a jeho svět - 
přírodovědné 
zajímavosti Francie 
 
V tělesné výchově - 
tělesná výchova, sport 
 
 
Pracovní činnosti - 
francouzská kuchyně 
 
 
 
 
 
 

Listopad 
Prosinec 
 
 
 
Leden 
 
 
 
Únor 
 
 
 
Březen 
 
 
 
Duben 
 
 
 
 
Květen 
 
 
 
Dle domluvy 

Krátké vstupy do hodin 
AJ  
Středa 0 - 1 hodina +  
středa 0 - 1 hodina 

10 minutový vstup do 
hodin AJ, NJ, RJ  – 
jednoduchá slovní 
zásoba – propojení  FJ 
s AJ, NJ, RJ a ČJ 
Vstup do všech skupin 
AJ, NJ, RJ 

Na 1. stupni 
koordinace M. Theer, 
na 2. stupni  V. 
Chrbjátová 
 
Vyučující NJ, RJ 

Listopad, prosinec  – 
9. ročník 
Prosinec, leden -  5. 
ročník, 8. ročník,  
Únor, březen – 4. 
ročník, 7. ročník 
Březen, duben – 3. 
ročník, 6. ročník 
Květen – 1. a 2. ročník 

  
2. Zapojení do projektů školy různého rozsahu a typu, zájmové kroužky: 

Aktivita    

Vedení kroužku 
francouzského jazyka 
pro žáky 1. stupně  
 
 
středa 2 hodina\ 

Příprava přihlášek do 
kroužku, kompletace 
přihlášek  –ZŘŠ 1 – 
v týdnu od 10.11.2014 
Nabídka přihlášek – 
TU  

Cílová skupina  
1. stupeň 

termín  
středa  
13.45 – 14.30 
14.30 – 15.20 
V týdnu od 24.11.2014 
Trvání: školní rok 



Vedení kroužku 
francouzského jazyka 
pro žáky 2. stupně  
 
čtvrtek 2 hodin\ 

Příprava přihlášek do 
kroužku, kompletace 
přihlášek  –ZŘŠ 2 – 
v týdnu od 10.11.2014 
Nabídka přihlášek – 
TU  

Cílová skupina  
2. stupeň 

termín  
čtvrtek 
13.45 – 14.30 
14.30 – 15.20 
V týdnu od 24.11.2014 
Trvání: školní rok 

 
3. Spolupráce s vedením školy a pedagogickým sborem při naplňování ŠVP školy: 

Schůzka s vedením školy, školním koordinátorem 
- Kontrola a hodnocení plnění naplánovaných 

aktivit 

- Úprava plánu 

1 x za 2 měsíce 

 
4. Spolupráce se zavádějícím učitelem ve škole: 

Schůzka školního koordinátora a jazykových 
prostředníků ve škole 

Dle potřeby 
Pátek 1 hodina  -  koordinace činností na další 
týden 

 
Zavádění a ověřování podpůrných opatření při práci se žáky se SVP 

v základních školách 
 

Katalogy podpůrných opatření v praxi ověří a v rámci projektu připomínkují: 
Mgr. Iva Papežová, Milena Knollová, Zuzana Böhmová, Marcela Patlevičová.  

 
 
 
V Pardubicích 1.9.2014      Ivana Nejedlá, ředitelka školy 

 


